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υςτάςεισ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ για τθν περίοδο τθσ μουςουλμανικισ εορτισ νθςτείασ – 

Ραμαηάνι. 

 

ιμερα, Δευτζρα 6 Ιουνίου, ξεκινά το Ραμαηάνι - θ κρθςκευτικι μουςουλμανικι εορτι 

νθςτείασ - θ οποία κα ςυνεχιςτεί για 30 θμζρεσ μζχρι και τθν Σρίτθ, 5 Ιουλίου 2016. 

θμειϊνεται ότι, θ γιορτι ξεκινά τθ δφςθ τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ, δθλαδι οι 

μουςουλμάνοι ξεκίνθςαν ιδθ τθ γιορτι του Ραμαηάνι το θλιοβαςίλεμα τθσ Κυριακισ, 5 

Ιουνίου. 
 

Η νθςτεία διαρκεί από τθν ανατολι ζωσ και τθ δφςθ του θλίου. Κατά τθ διάρκειά του, όλοι 

οι ενιλικεσ και υγιείσ Μουςουλμάνοι είναι υποχρεωμζνοι να απζχουν από κάκε τροφι, 

νερό, τςίχλεσ και κάκε είδουσ καπνό. 
 

τθ χϊρα μασ, θ ανατολι του Ηλίου αυτι τθν περίοδο γίνεται περί τισ 6:00 το πρωί και θ 

δφςθ ςτισ 8:45 μ.μ.,  οπότε θ νθςτεία κα διαρκεί περίπου 15 ϊρεσ. 
 

Με ςεβαςμό ςτο δικαίωμα όλων των προςφφγων που φιλοξενοφνται αυτι τθ ςτιγμι ςτθ 

χϊρα μασ να αςκοφν τα κρθςκευτικά τουσ κακικοντα με αςφάλεια, το ΚΕΕΛΠΝΟ 

αναγνωρίηοντασ τον κίνδυνο πικανισ εμφάνιςθσ τροφιμογενϊν νοςθμάτων ςε περίπτωςθ 

μθ τιρθςθσ των βαςικϊν κανόνων υγιεινισ και του ορκοφ χειριςμοφ των τροφίμων, κα 

ικελε να ςυςτιςει τα εξισ: 
 

-  Λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων ζτςι ϊςτε θ παροχι των γευμάτων ςτουσ 

πρόςφυγεσ που φιλοξενοφνται ςτα κζντρα φιλοξενίασ να προγραμματιςτεί με βάςθ τα 

γεφματα που επιτρζπονται ςτο Ραμαηάνι. Με τον τρόπο αυτό κα αποφευχκεί θ παραμονι 

των γευμάτων ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για αρκετζσ ϊρεσ μζχρι τθν κατανάλωςι 

τουσ.  

- Προςοχι πρζπει να δοκεί ςτο γεγονόσ ότι ςτα κζντρα φιλοξενίασ το πικανότερο είναι να 

υπάρχουν και άνκρωποι που δεν νθςτεφουν είτε επειδι ανικουν ςε κάποια άλλθ κρθςκεία 

είτε επειδι εξαιροφνται με βάςθ τουσ κανόνεσ τθσ νθςτείασ (θλικιωμζνοι, μικρά παιδιά, 

γυναίκεσ ςε γαλουχία, κ.α.). Κατά ςυνζπεια θ τροφοδοςία κα πρζπει να γίνεται κανονικά 

μζςα ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ για αυτόν τον πλθκυςμό. 

- Ενθμζρωςθ των προςφφγων για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ από τθ κατανάλωςθ γευμάτων 

που ζχουν παραςκευαςτεί μζςα ςτθν θμζρα και καταναλϊνονται το βράδυ, λόγω τθσ 
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ζλλειψθσ ψυγείων και χϊρων αςφαλοφσ φφλαξθσ των μαγειρεμζνων γευμάτων. Για το λόγο 

αυτό είναι ςθμαντικό θ τροφοδοςία να γίνεται με τροφζσ που μποροφν να καταναλωκοφν 

από τουσ πρόςφυγεσ και ςε επαρκείσ ποςότθτεσ, ζτςι ϊςτε θ παραςκευι γευμάτων από 

τουσ ίδιουσ τουσ πρόςφυγεσ να είναι περιοριςμζνθ. 

-  Ενθμζρωςθ του ιατρικοφ προςωπικοφ που παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτα κζντρα 

φιλοξενίασ για τθν πικανι εμφάνιςθ γαςτρεντερικϊν εκδθλϊςεων ι και ςυμπτωμάτων 

αφυδάτωςθσ ςτον πλθκυςμό των προςφφγων μζχρι να ολοκλθρωκεί το Ραμαηάνι, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ του ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ το 

τελευταίο χρόνο ιταν δφςκολεσ και θ υγεία των προςφφγων ζχει δοκιμαςτεί. 
 

υμπεραςματικά, κα κζλαμε να ηθτιςουμε οι υπθρεςίεσ υγείασ τθσ χϊρασ να είναι ςε 

εγριγορςθ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν που χριηουν φροντίδασ μζχρι και τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ νθςτείασ του Ραμαηάνι. 

 

    

       Εκ του ΚΕΕΛΠΝΟ 

       Γραφείο Σροφιμογενϊν Νοςθμάτων 


