
 

 

 

 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Ξάνθη, 16 Απριλίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ξάνθης για την προστασία από τη διάδοση του 
COVID-19 

Από τις πρώτες μέρες της κρίσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, που δοκίμασε ιδιαίτερα την 

ευρύτερη περιοχή του Νομού μας, το Περιφερειακό Τμήμα  Ε.Ε.Σ. Ξάνθης με αίσθημα αλληλεγγύης 

και  υπευθυνότητας, ανέπτυξε σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της ενημέρωσης 

και προστασίας του κοινωνικού συνόλου, από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19.  

Αρωγός και υποστηρικτής όλης αυτής της προσπάθειας είναι ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή 

στηρίζοντας προσωπικά κάθε δράση και πρωτοβουλία. Το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Ξάνθης 

βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και στενή συνεργασία μαζί του, με κοινό σκοπό πάντα την παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τους ευάλωτους και ευπαθείς 

συμπολίτες μας και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας,  από  τη διάδοση του COVID-19. 

Πιο συγκεκριμένα μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

1. Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, με πληροφορίες και οδηγίες για τα μέτρα ατομικής 

προστασίας και αποφυγής διάδοσης του ιού, σε υπηρεσίες, κατ’ οίκον και σε κεντρικά σημεία 

της πόλης. 

2. Προώθηση μέσω των social media και των Μ.Μ.Ε. ενημερωτικών βίντεο και πληροφοριακού 

υλικού, σχετικά με τον περιορισμό της διάδοσης του ιού και τη σωστή χρήση των μέσων 

προστασίας.  

3. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Ξάνθης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία 

του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού.   

 

 

 



4. Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον εξυπηρέτησης, για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών 

πρώτης ανάγκης, σε κατοίκους του Δήμου Ξάνθης που χρήζουν βοήθειας, μέσα από ομάδες 

εργασίας, σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης.  

5. Προετοιμασία και κατάλληλη διαμόρφωση του κλειστού Γυμναστηρίου «Φίλιππος Αμοιρίδης» 

Ξάνθης, προκειμένου να λειτουργήσει ως δομή φιλοξενίας και περίθαλψης ασθενών. Η δράση 

πραγματοποιείται προληπτικά για να συνδράμει προς το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

6. Κατ’ οίκον διανομή τροφίμων, σε συνεργασία με το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του 

Δήμου Ξάνθης, σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες, σε μοναχικά και ανήμπορα άτομα και σε 

περιπτώσεις πολιτών που δεν μπορούν να μετακινηθούν και να αυτοεξυπηρετηθούν, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων. Τα τρόφιμα προέρχονται από δωρεές τοπικών επιχειρήσεων. 

7. Συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Δήμαρχο Ξάνθης και με όλες τις αρμόδιες 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες τοπικά - συμμετοχή σε συσκέψεις, ειδικά μετά από την εφαρμογή των 

μέτρων καραντίνας στον οικισμό του Εχίνου αλλά και στην Ξάνθη, με σκοπό  τον περιορισμό της 

διάδοσης του ιού και την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, που λόγω της 

κρισιμότητας μπορεί να προκύψουν. 

Επειδή η διαμορφούμενη μέχρι σήμερα κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και ρευστή, τόσο 

τοπικά όσο και Πανελλαδικά, οι δράσεις, οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες του Περιφερειακού 

Τμήματος Ξάνθης, ως προς τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού συνεχίζονται αλλά και 

προσαρμόζονται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. 

Σε αυτές τις τόσο δύσκολές στιγμές για την χώρα μας και τον πλανήτη, οι Εθελοντές και οι 

Εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με αίσθημα ευθύνης και με πλήρη ετοιμότητα για την 

παροχή όλων των απαιτούμενων υπηρεσιών και έκτακτων παρεμβάσεων, βρίσκονται συνεχώς στο 

πλευρό των αδύναμων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την 

σπουδαία ανθρωπιστική του δράση. 

*** 


