Προληπτικός Έλεγχος για την Ανίχνευση του Κορωνοϊού σε Δημοτικούς Υπαλλήλους και Ωφελούμε

Κινητή μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας επισκέφθηκε τον Δήμο Βιάννου
προκειμένου να διενεργήσει σε
δημοτικούς υπαλλήλους και ωφελούμενους των δομών
, προληπτικούς ελέγχους με τη μέθοδο των
τεστ μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού
. Τα κλινικά δείγματα αποστέλλονται για εργαστηριακό έλεγχο σε πιστοποιημένα
εργαστήρια αναφοράς. Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας παραμένουν εμπιστευτικά
και τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (
GDPR
).

Οι έλεγχοι έγιναν στο πλαίσιο προγράμματος δειγματοληψίας που έχει σχεδιαστεί και
υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του ΕΟΔΥ, με την ενεργή συνεργασία της 7ηςΥγειονομικής
Περιφέρειας Κρήτης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΕΣΠA.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως το
προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σε
υπαλλήλους του ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, στο ΚΕΠ και στους εργαζομένους του Δήμου που έρχονται
σε καθημερινή επαφή με τους Δημότες.

Συνολικά εξετάστηκαν 30 υπάλληλοι και 24 ωφελούμενοι των Κοινωνικών δομών.

Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Σταυρακάκης Μηνάς δήλωσε σχετικά ότι:

Προσπαθούμε καθημερινά και λαμβάνουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από την Πολιτεία
και την επιστημονική κοινότητα. Ενημερώνουμε καθημερινά με στόχο τη θωράκιση και τη
προστασία της Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής, τόσο των εργαζομένων όσο και των φορέων.
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Θέλουμε να εμπεδωθεί ένα αίσθημα ασφάλειας τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους
δημότες που έρχονται σε επαφή με τις Δημοτικές υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό θέλω να
ευχαριστήσω και εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, όλους τους υπαλλήλους του Δήμου και
των δομών, που όλη αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο βρίσκονται κοντά στους δημότες και
ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη την φροντίδα και τη στήριξη μας. Τέλος ευχαριστούμε τον
ΕΟΔΥ, την 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και όλα τα μέλη της κινητής μονάδας που
επισκέφτηκαν το Δήμο μας, για την πολύτιμη προσφορά τους
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