Κοζάνη 3/3/2021

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΜΕΤΡΑ COVID-19
Σήμερα ένα χρόνο περίπου από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος Covid-19
στην πατρίδα μας κάνοντας έναν απολογισμό των αγώνων που έχουν γίνει σε τοπικό
επίπεδο και σε άμεση συνάφεια πάντα με τα επίσημα μέτρα της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου Εσωτερικών μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο Δήμος Κοζάνης από την πρώτη
στιγμή έδρασε άμεσα και υπεύθυνα. Πιο συγκεκριμένα κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο
Δήμος Κοζάνης δοκιμάστηκε ιδιαιτέρως και με συνεχείς συσκέψεις, καμπάνιες ενημέρωσης
και μια σειρά από μέτρα εργάστηκε σκληρά για να αντιμετωπίσει τα αυξημένα κρούσματα
που παρουσιάστηκαν.
Πιο συγκεκριμένα οι άξονες κινητοποίησης του Δήμου Κοζάνης στην πανδημία ήταν
οι εξής:
Α) ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αλλεπάλληλες συσκέψεις του Δημάρχου Κοζάνης κ.Μαλούτα Λάζαρου, του Γενικού
Γραμματέα του Δήμου κ.Νικολάου Νικόλαο και του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέματα
Υγείας κ. Σιδηρά Αναστασίου. Με απόφαση του Δημάρχου συγκροτήθηκε άμεσα ειδική
επιτροπή με ευρύτατη σύνθεση για τη διαχείριση της κρίσης του Κορωνοϊού.
Ο Δήμος Κοζάνης φυσικά βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία μέσω διασκέψεων με
όλες τις αρχές και τους αρμόδιους και εκτός Δήμου, οι οποίοι εμπλέκονταν στην
αντιμετώπιση της πανδημίας ο καθένας με το δικό του ρόλο. Έτσι ενδεικτικά αναφέρουμε τη
συνεργασία του Δήμου Κοζάνης με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ.Χαρδαλιά
Νικόλαο, τον Περιφερειάρχη Π.Δ.Μ. κ.Κασαπίδη Γεώργιο, τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Εξαδάκτυλου Αθανασίου, τον Πρόεδρο του Ιατρικού
Συλλόγου Κοζάνης κ.Τσεβεκίδη Χάρη, τους ιατρούς εργασίας του Δήμου, και τα νομικά
πρόσωπα αυτού, κλιμάκια του ΕΟΔΥ, τη Διοίκηση του «Μαμάτσειου» Γ.Ν. Κοζάνης,
εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ., τον περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης, τη Δημοτική
Αστυνομία, την Πρόεδρο του Σωματείου εργαζομένων του Δήμου Κοζάνης, την «Επιτροπή
του Δήμου Κοζάνης και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων
Κορωνοϊού», εκπροσώπους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Α/θμιας Εκπαίδευσης κ.α.
για θέματα Covid-19.
Β) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ
1. Δημιουργία ενημερωτικού έντυπου υλικού για τον Covid-19 και τους τρόπους
αποφυγής μετάδοσής του (φυλλάδια, αφίσες, πανό κτλ) καθώς και για τους
τρόπους επικοινωνίας με όλες τις δομές του Δήμου και τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης
των πολιτών ηλεκτρονικά.
2. Δημιουργία σύντομων ενημερωτικών τηλεοπτικών spot και στη νοηματική
γλώσσα (ενέργειες διευκόλυνσης ΑμεΑ, ατόμων 3ης ηλικίας και αιμοδοτών, 7
βήματα πρόληψης μετάδοσης του ιού, Οδηγίες προστασίας από τον Κορωνοϊό,
Μένουμε…..σπίτι και με τη συμμετοχή προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων κ.α.).
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3. Καμπάνια ενημέρωσης της 3ης ηλικίας για τα μέτρα που έχουνε ληφθεί για την
πανδημία.
4. Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας του εντεταλμένου συμβούλου για θέματα
Υγείας κ.Σιδηρά Αναστασίου με τους προέδρους πενήντα δύο (52) Τοπικών
Κοινοτήτων για ενημέρωση και λήψη μέτρων.
5. Ενημέρωση μέσω μηνυμάτων του Δημάρχου Κοζάνης κ.Μαλούτα προς τους
πολίτες.
6. Συνεχής προώθηση ενημερωτικού υλικού κρατικής καμπάνιας COVID-19.
7. Συνεχείς ενημερώσεις εκπαιδευτικών, γονέων, τροφίμων βρεφονηπιακών
σταθμών, τους υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου και λοιπών φορέων (π.χ.
Κ.Τ.Ε.Λ. Κοζάνης) από τον κ.Σιδηρά Αναστάσιο.
8. Συνεχείς ενημερώσεις και παραινέσεις των πολιτών με συνεντεύξεις των
αρμοδίων του Δήμου Κοζάνης στα τοπικά Μ.Μ.Ε.
9. Ενημέρωση εργαζομένων για την επιστολή ιατρού εργασίας και την
προαιρετική συμπλήρωση του «Ερωτηματολογίου Ταξιδίου» στα πλαίσια πρόληψης
και μη εξάπλωσης της πανδημίας.
10. Επισκέψεις και κατ’ ιδίαν συζητήσεις του εντεταλμένου συμβούλου σε θέματα
υγείας κ.Σιδηρά Αναστασίου με τους εργαζόμενους του Δήμου και των
νομικών προσώπων αυτού για την αυστηρή τήρηση των μέτρων στους χώρους
εργασίας (χρήση μάσκας παντού, τήρηση αποστάσεων, σχολαστική καθαριότητα
κλπ.).
11. Οδηγίες διαχείρισης απορριμμάτων από τη Δ/νση περιβάλλοντος.

Γ) ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
 Διανομή υγειονομικού υλικού:
- Δωρεά 3D μασκών του Δήμου στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο για τις ανάγκες των
ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.
- Διανομή απλής μάσκας προστασίας σε ηλικιωμένους που δεν φορούσαν στη
Λαϊκή Αγορά Κοζάνης παραμονή Δεκαπενταυγούστου.
- Διανομή μάσκας σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά, Γυμνάσια & Λύκεια (παιδιά έως 10ετών τύπου Α΄ και παιδιά>10ετών
τύπου Β΄).
- Διανομή δοχείων νερού, δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθ. Λασκαρίδη για
παιδιά των Δημοτικών Σχολείων.
- Διανομή απολυμαντικών μαντηλιών, δωρεά εταιρείας Funshop-car.gr σε Δημοτικά
Σχολεία.
 Απολυμάνσεις:
- Απολύμανση του στόλου απορριμματοφόρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Απολύμανση σταθερού εξοπλισμού (πλατεία Νίκης, πλατεία Λασσάνη, χώροι
Λαϊκών αγορών).
- Προληπτική απολύμανση καταυλισμού Ρομά.
- Προληπτική απολύμανση κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης.
- Απολυμάνσεις Σχολικών κτιρίων.
- Έκτακτες και κατεπείγουσες απολυμάνσεις σε κτίρια Δημαρχείων και Κοινοτικών
καταστημάτων (π.χ. Κοζάνης, Λυγερής κ.α.), σε σχολικές μονάδες, σε υπηρεσίες
του Δήμου και στη Δημοτική Αστυνομία όπου υπήρξαν επιβεβαιωμένα κρούσματα.
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 Tests ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του Κορωνοϊού (Rapid Tests):
- Επιστολές Δημάρχου και ιατρού εργασίας στον ΕΟΔΥ για τη διενέργεια 80 tests
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
- Διενέργεια tests Κορωνοϊού από τον ΕΟΔΥ σε τρία σημεία της πόλης (δύο στην
πλατεία Νίκης και ένα στην πλατεία Λασσάνη).
- Διενέργεια 40 και πλέον Rapid tests και 14 μοριακά από τον ΕΟΔΥ σε όλους τους
εργαζόμενους της Κοινωφελούς επιχείρησης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, του Δημαρχείου Κοζάνης και της Τεχνικής υπηρεσίας (ύστερα από
επιβεβαιωμένα κρούσματα στους χώρους αυτούς).
- Υποβολή εργαζομένων σε rapid tests στο Ιατρείο Εργασίας από τον κ.Σιδηρά
Αναστάσιο.
- Παραλαβή 3.000 rapid tests από τον Δήμο Κοζάνης ύστερα από πρωτοβουλία του
Δημάρχου Κοζάνης και του εντεταλμένου συμβούλου Υγείας του Δήμου κ.Σιδηρά
Αναστασίου, δωρεά από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.).
- Επιστολή Δημάρχου κ.Μαλούτα Λάζαρου για τη δωρεάν διάθεση από το Δήμο
2.000 rapid tests.
 Λειτουργία υπηρεσιών/ δομών Δήμου:
- Αναστολή λειτουργίας δομών και υπηρεσιών (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ,
ΔΩΚ, Φιλαρμονική «Πανδώρα», Εικαστικό εργαστήρι, ΚΔΒΚ, αθλητικές
εγκαταστάσεις, ΔΗΠΕΘΕ-θεατρικό εργαστήρι κ.α.) και επαναλειτουργία αυτών
σύμφωνα με την εξαγγελία των μέτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
- Αναστολή λειτουργίας ελεγχόμενης στάθμευσης για όσο διήρκησε η αναστολή
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.
- Ορισμός Συντονιστή Διαχείρισης COVID-19 σε κάθε οργανική μονάδα του Δήμου/
υπηρεσία για την αναφορά στον Ιατρό Εργασίας και στον Γενικό Γραμματέα του
Δήμου.
- Εξυπηρέτηση μόνο των έκτακτων και επειγουσών περιπτώσεων με αυτοπρόσωπη
παρουσία στις υπηρεσίες του Δήμου και μόνο από τις 9:00 – 13:00.
- Παρότρυνση για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.
- Απομάκρυνση υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
- Μέτρα αναστολής λειτουργίας και εκ περιτροπής εργασίας και πλήρους
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου για τον περιορισμό διασποράς του Κορωνοϊού
με σχετική απόφαση του Δημάρχου.
- Ηλεκτρονική διακίνηση αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου.
- Συστηματικότερος καθαρισμός των χώρων των Δημοτικών κτηρίων με τη
συμμετοχή προσωπικού καθαριότητας και από τις σχολικές μονάδες του Δήμου
που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους.
- Τήρηση ωραρίου ΚΕΠ από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 – 15:00.
- Κανονική λειτουργία του ΚΗΦΗ, αλλά με χρονικό προγραμματισμό για την
αποφυγή συνωστισμού.
- Συγκρότηση επιτροπής για την προετοιμασία του Δήμου σε περίπτωση εμφάνισης
κρουσμάτων.
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 Τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας:
- Γραμμή Δημότη: 2461034000 και τηλ. Κέντρο 2461350300, ιστοσελίδα
cityofkozani.gr, όπου υπάρχουν αναρτημένα τα τηλέφωνα όλων των υπηρεσιών
και πλατφόρμες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για ορισμένες διαδικασίες.
- Γραμμή εξυπηρέτησης ΑμεΑ: Επικοινωνία με το πρόεδρο του Συλλόγου ΑμεΑ
ΠΕ Κοζάνης κ.Μίγγο Μιχαήλ τηλ. 6944258223 και 2461031350.
- Κοινωνική Υπηρεσία: Για άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά και για όσους δεν μπορούν
να ικανοποιήσουν μόνοι τις βασικές του ανάγκες [τηλ. 2461029497 (εσωτερικό 4)
08:00 – 14:30].
- Κοινωνική Υπηρεσία: Για θέματα χορήγησης κοινωνικών, προνοιακών και
αναπηρικών επιδομάτων.
- Γραμμή Ψυχολογικής υποστήριξης με μία ψυχολόγο και μία Κοινωνική
Λειτουργό: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 14:00, τηλ. 2461028120.
 Λειτουργία Λαϊκών Αγορών:
- Προσαρμογή της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ανάλογα με την επιβολή μέτρων
σε σχέση με το επιδημιολογικό επίπεδο για στην Π.Ε. Κοζάνης.
- Αποφυγή συγχρωτισμού με την κατάλληλη διευθέτηση των πάγκων.
- Χρήση απολυμαντικού υγρού για χρήση από το κοινό και απολύμανση του
εξοπλισμού των εκθετών.
- Προμήθεια γαντιών μιας χρήσεως στους αγοραστές.
- Χρήση μάσκας κατά τις συναλλαγές.
- Τήρηση κανόνων καθαριότητας.
- Με το πέρας της λαϊκής συγκέντρωση των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή
κουτιά.
- Αποφυγή συνωστισμού στους διαδρόμους της λαϊκής με την τήρηση των
αποστάσεων και συχνή απολύμανση των χεριών.
- Άμεση μέσω sms επικοινωνία του Δήμου με το σύνολο των εκθετών.
- Παρουσία κλιμακίου της Υπηρεσίας για την εφαρμογή των μέτρων και μέριμνα για
τον καθαρισμό των χώρων και την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων.
 Ίδρυση ιατρείου εργαζομένων του Δήμου: Με τη στήριξη του εντεταλμένου
Συμβούλου Υγείας κ.Σιδηρά Αναστασίου και του ιατρού εργασίας.
 Υλική βοήθεια:
- Χορήγηση υλικής βοήθειας (διαφόρων τροφίμων) του Δήμου Κοζάνης στο
Γηροκομείο Κοζάνης μέσω της Κοινωφελούς επιχείρησης.
- Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στους δικαιούχους κατ’ οίκον (διαβεβαίωση
Αντιπεριφερειάρχη κ.Τοπαλίδη).
 Γενικά:
- ΔΕΥΑΚ: Αναστολή διακοπών συνδέσεων καταναλωτών ύδρευσης λόγω οφειλών
και έκκληση για εξυπηρέτηση μέσω της ιστοσελίδας deyakozanis.gr και στο
τηλέφωνο 2461034000 για την αποφυγή συνωστισμού στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ.
- Διευθετήσεις της Διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας, παιδείας και
πολιτισμού.
- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: Λειτουργία της Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας με την ευθύνη της
Μονάδας του Μαμάτσειου Γ.Ν. στο χώρο του ΚΗΦΗ για την ευκολότερη
πρόσβαση.
- Στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19 με απαλλαγή
από τα αναλογούντα τέλη προς το Δήμο υπό προϋποθέσεις.
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- Αδέσποτα ζώα: Τοποθέτηση σε διάφορα σημεία της πόλης δοχείων νερού και
τροφής, ώστε τα ζώα να έχουν πρόσβαση σε αυτά.
Δ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2021
Η πανδημία όμως αυτή που δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας εδώ κι ένα χρόνο,
εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα διανύουμε το λεγόμενο τρίτο κύμα καθώς τα
κρούσματα αυξάνονται και το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται και πάλι πιέσεις. Πρέπει να
είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση! Ο ιός αυτός μέχρι τώρα μας έχει δείξει ότι τίποτα δεν είναι
δεδομένο. Καθημερινά βρισκόμαστε σε νέες προκλήσεις που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε. Η μάχη με τον Κορωνοϊό συνεχίζεται!
Έχουμε επιβεβλημένο καθήκον απέναντι στους συνδημότες μας να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προάσπιση της δημόσιας Υγείας
και ασφάλειας και μέσα στο 2021 με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και
μέσων και την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος μας είναι να διέλθουμε και
τα επόμενα στάδια με υπομονή, θάρρος κι αισιοδοξία. Πρέπει να φτάσουμε δυνατοί μέχρι το
τέλος.
Ε) ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Από τη θέση μου ως εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Υγείας για το Δήμο
Κοζάνης, σήμερα αναλογιζόμενος τις προσπάθειες που έγιναν δεν μπορώ να μην εκφράσω
τις θερμές μου ευχαριστίες:
 Πρώτ’ απ’ όλα στη Διοίκηση και τους εργαζόμενους του «Μαμάτσειου»
Γ.Ν.Νοσοκομείου Κοζάνης, συναδέλφους μου ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και
λοιπό προσωπικό που όπως κατ’ επανάληψη έχω δηλώσει υπερέβαλλαν εαυτούς σε
αυτήν την άνιση μάχη με τον Κορωνοϊό.
 Στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και το επιτελείο του
 Στο Δήμαρχο Κοζάνης κ.Μαλούτα Λάζαρο
 Στους Βουλευτές και Δημάρχους του Νομού μας και ιδιαιτέρως τους Δημάρχους
Εορδαίας και Βοΐου για τη στενή και αγαστή συνεργασία.
 Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 Σε όλες τις υπηρεσίες και δομές του Δήμου μας
 Στους εξαίρετους συνεργάτες μου Αντιδημάρχους, Επικεφαλείς παρατάξεων,
Δημοτικούς Συμβούλους
 Στα γραφεία και τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης η συμβολή των οποίων
ήταν καταλυτική για την ενημέρωση των συμπολιτών μας.
 Στα Ελληνικά Πετρέλαια για την δωρεά 3.000 tests ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου
του Κορωνοϊού.
Απευθυνόμενος προς τους συνδημότες μου θα ήθελα να τους πως ένα μεγάλο
ευχαριστώ για την τεράστια υπομονή τους σε αυτήν τη δύσκολη και πρωτόγνωρη εμπειρία
που επηρέασε τόσο απρόσμενα την καθημερινότητά τους. Όλους αυτούς τους μήνες έχω
βιώσει από κοντά τους φόβους, τις αγωνίες και τις ανασφάλειές τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ώρου γινόμουν κοινωνός των ανησυχιών τους και των προσπαθειών τους να
ακολουθήσουν οδηγίες και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Ήμουν και θα
συνεχίσω να είμαι δίπλα τους.
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Θα ήθελα τέλος να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες εκείνων
των συνανθρώπων μας που έχασαν τη μάχη με τον Κορωνοϊό συμμεριζόμενος τη θλίψη
τους για την απώλεια των προσφιλών τους προσώπων.
Τα επόμενα βήματα που θα γίνουν είναι συνυφασμένα με την εμπειρία του
παρελθόντος. Γιατί αυτή η εμπειρία είναι που μας δίδαξε πώς να προχωρήσουμε.
Αποφασισμένοι να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτους τους αγώνες των τελευταίων μηνών
ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Όμως έχουμε και
τη δύναμη και την αντοχή να εξέλθουμε νικητές και να κάνουμε μια νέα αρχή για τον τόπο
μας!

Σιδηράς Αναστάσιος
Ιατρός
Εντεταλμένος Συμβούλος για θέματα Υγείας
Δήμου Κοζάνης
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