
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κορωνοϊός: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο πλευρό των αστέγων στο λιμάνι του Πειραιά 

Τη στιγμή που η πανδημία του νέου κορωνοϊού (COVID- 19) πλήττει αμείλικτα την κοινωνία, προσβάλλοντας, 
κατά κύριο λόγο, τις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με πρωτοβουλία 
του Προέδρου του, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, κλιμακώνει τις δράσεις ενεργητικής προσέγγισης και 
εργασίας στο δρόμο (streetwork), με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην ιδιαίτερα ευάλωτη 
ομάδα των αστέγων που ζουν στην περιοχή του λιμένος Πειραιώς. 

Συγκεκριμένα, προτίθεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, από τις 11:00 έως τις 15:00, να 
πραγματοποιήσει δράσεις ενεργητικής προσέγγισης αστέγων στην εν λόγω περιοχή.  

Ειδικότερα, ο ΕΕΣ κατόπιν εξασφάλισης των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες 
(Λιμενική και Υγειονομική Αρχή Πειραιώς) και στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης προληπτικών 
δράσεων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού, θα κινητοποιήσει το ανθρώπινο 
δυναμικό του, επαγγελματίες και εθελοντές, προκειμένου να προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που 
στερούνται στέγης και διαβιούν στο λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα διανεμηθούν στους 
άστεγους συνανθρώπους μας δέματα με ανθρωπιστικό υλικό, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά μαντηλάκια και 
απολυμαντικά. Ταυτόχρονα, θα γίνει θερμομέτρηση και θα τους παρασχεθούν Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες 
Βοήθειες ψυχικής υγείας, καθώς και ενημέρωση για τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας. 

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν κλιμάκια παροχής βοήθειας στα σημεία στα οποία, κατόπιν 
χαρτογράφησης, έχει διαπιστωθεί αυξημένη συγκέντρωση άστεγου πληθυσμού. Τα κλιμάκια θα 
στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές και των τριών (3) Σωμάτων του ΕΕΣ 
(Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών).  

Κατά την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την Πολιτεία και τον ΕΟΔΥ 
πρωτόκολλα ως προς την προσέγγιση και υποστήριξη των εν λόγω ατόμων και θα ληφθούν όλα τα μέτρα 
ασφάλειας και προστασίας τόσο των ωφελουμένων όσο και του προσωπικού που θα παρέχει υπηρεσίες, 
λόγω της τρέχουσας κατάστασης που επικρατεί συνεπεία της πανδημίας του Covid 19 και των περιοριστικών 
μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ αναφορικά με τη μετακίνηση των πολιτών.  

Αντίστοιχες δράσεις θα επαναληφθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα τις περιόδους κατά τις 
οποίες θα επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες.  
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