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EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΚΙΚΑ
ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινά η
ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.
Όπως πάντα, στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Υφυπουργός Υγείας
Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που
αφορούν στο σύστημα Υγείας.
Κύριε Μαγιορκίνη, έχετε το λόγο.
ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Καλησπέρα σας, θα ξεκινήσουμε με την ημερήσια
έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες διαγνώσεις της
νόσου στη χώρα είναι 2.448, οι 63 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των συμπολιτών μας που κατέληξαν
είναι 14. Ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη είναι
196.
Να δούμε και την κατανομή των διαγνώσεων.
Στην Αττική είχαμε 493, στη Θεσσαλονίκη 683, στη Δράμα 100, στη
Λάρισα 120, στις Σέρρες 78, στην Ημαθία 62, στην Καβάλα 61, τα υπόλοιπα
νούμερα θα σας δοθούν στη συνέχεια.
Η δυναμική του δεύτερου κύματος της νόσου COVID-19 εξακολουθεί
να ενισχύεται σε παγκόσμια κλίμακα. Για πρώτη φορά από την αρχή της
πανδημίας καταγράφηκαν περισσότερες από 600.000 διαγνώσεις σε μία
ημέρα.
Ο αριθμός των ανθρώπων που καταλήγουν με SARS COV-2
εξακολουθεί να έχει ανοδική πορεία ξεπερνώντας για πρώτη φορά τους
9.000 ανά ημέρα από την αρχή της πανδημίας.

Στην Ευρώπη η επιδημία έχει ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια
διαγνώσεις από την αρχή της πανδημίας, ενώ ο αριθμός των ατόμων που
διαγιγνώσκονται κάθε ημέρα ξεπερνά τους 300.000 με τους θανάτους να
προσεγγίζουν τους 4.000 ανά ημέρα.
Στην Ελλάδα, η επιδημία κινείται πλέον σε δυναμική εκθετικής
αύξησης προσεγγίζοντας τις 3.000 διαγνώσεις ανά ημέρα με μεγαλύτερη
επιβάρυνση προς τα βόρεια της χώρας.
Η Αττική παρουσίασε ήπια επιβάρυνση της επιδημιολογικής
κατάστασης εντός της τρέχουσας εβδομάδας ξεπερνώντας τις 500
διαγνώσεις ανά ημέρα.
Ωστόσο αρκετά μεγαλύτερη και εκρηκτική αύξηση του
επιδημιολογικού φορτίου συνεχίζουμε να βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη η
οποία ανά μονάδα πληθυσμού παρουσίασε έως και έξι φορές περισσότερες
διαγνώσεις σε σύγκριση με την Αττική.
Εκτεταμένη, ωστόσο, επιβάρυνση βλέπουμε πλέον και σε άλλες
λιγότερο πυκνές αστικές και μη αστικές περιοχές της χώρας στις οποίες
καταγράφηκαν περισσότερες από τις μισές διαγνώσεις σε πανελλαδική
κλίμακα.
Όσον αφορά τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, οι νέοι 19-39
εξακολουθούν να έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση ξεπερνώντας τις 600
διαγνώσεις ανά εκατομμύριο αντίστοιχου πληθυσμού και ακολουθεί η
ηλικιακή ομάδα 40-65 που πλησίασε και αυτή τις 600 διαγνώσεις ανά
εκατομμύριο αντίστοιχου πληθυσμού.
Οι ηλικίες 1-18, μεγάλο μέρος των οποίων ανήκουν στις λεγόμενες
σχολικές ηλικίες, διατήρησαν αρκετά χαμηλότερα επίπεδα με λιγότερες από
150 διαγνώσεις ανά εκατομμύριο αντίστοιχου πληθυσμού.
Ωστόσο ανησυχητική παραμένει η αύξηση των διαγνώσεων στις
ηλικίες των 65 και πάνω, οι οποίες ξεπέρασαν τις 150 ανά εκατομμύριο
αντίστοιχου πληθυσμού.
Από τα μέχρι τώρα δεδομένα προκύπτει ότι στις σχολικές ηλικίες η
επίπτωση της νόσου παραμένει 4-6 φορές μικρότερη από ότι στις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, σχέση που έχει παραμείνει σταθερή τους
τελευταίους δύο μήνες.
Αυτή η παρατήρηση συμφωνεί με δεδομένα από την παγκόσμια
βιβλιογραφία, όπου διαγνώσεις στα παιδιά, ιδίως σε παιδιά μικρότερα των
10 ετών, είναι πολύ λιγότερες από τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

Ιδιαίτερη ανησυχία ωστόσο προκαλεί η περεταίρω αύξηση στον
αριθμό διαγνώσεων στις ηλικίες άνω των 65 καθότι αποτελεί και τον κύριο
πυρήνα των ευπαθών ομάδων που επιβαρύνει το σύστημα υγείας.
Ομοίως μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δώσουμε στο κλείσιμο της
ψαλίδας μεταξύ των δύο κεντρικών ηλικιακών ομάδων, δηλαδή μεταξύ του
40 – 65 και 65 και άνω, γιατί οι 45 έως 65 είναι η δεύτερη ηλικιακή ομάδα
που δημιουργεί πίεση στο σύστημα υγείας έχοντας και τη δεύτερη
μεγαλύτερη θνητότητα.
Αν και ο συνολικός αριθμός των συμπολιτών μας ανά εκατομμύριο
πληθυσμού που έχουν καταλήξει από την αρχή της πανδημίας παραμένει
σημαντικά χαμηλός στην Ελλάδα με βάση τα συγκρινόμενα ευρωπαϊκά
δεδομένα, από την άλλη ο επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος των
συμπολιτών μας που καταλήγουν έχει πλέον ξεπεράσει τους 10 ανά ημέρα
και δυστυχώς αναμένουμε ότι θα αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες.
Ο αριθμός των συμπολιτών μας που χρειάζονται μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής ξεπέρασε τους 200 με σαφείς αυξητικές τάσεις
και την πίεση να εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη προς το βόρειο τμήμα της
χώρας.
Από αύριο η χώρα μπαίνει σε ένα δεύτερο lockdown αποσκοπώντας
στη δραστική μείωση του επιδημιολογικού φορτίου του ιού στην επικράτεια.
Βασικό στοιχείο αποτελεί ο κατά δύναμη περιορισμός των στενών
κοινωνικών επαφών με άτομα από άλλα νοικοκυριά, ώστε να μειωθεί
δραματικά ο δείκτης μετάδοσης RT.
Όταν, λοιπόν, ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που δεν βρίσκονται στο
ίδιο σπίτι με εμάς θα πρέπει να φοράμε μάσκα, να κρατάμε αποστάσεις και
να αερίζουμε πολύ καλά το χώρο.
Για μία ακόμη φορά τονίζουμε το πόσο εξαιρετικά σημαντικό είναι να
προστατεύσουμε όλους τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς.
Ευχαριστώ πολύ και θα είμαι στη διάθεσή σας στο τέλος.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος
Χαρδαλιάς.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Από αύριο
και για 3 εβδομάδες η καθημερινότητά μας αλλάζει ξανά. Μία αλλαγή που
δεν είναι εύκολο και που όλοι ελπίζαμε, όπως είπα και χθές, να μην
χρειαστεί να επαναληφθεί. Είναι όμως απαραίτητη για να μπορέσουμε να
συγκρατήσουμε το δεύτερο σφοδρότερο κύμα αυτής της πανδημίας.

Το πλαίσιο των μέτρων που θα ισχύει από αύριο ανακοινώθηκε χθές.
Έχουν όμως προκύψει κάποια επιμέρους εύλογα ερωτήματα τα οποία και
θα θέλαμε να διευκρινίσουμε.
Σχετικά με τις μετακινήσεις. Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλο το
εικοσιτετράωρο υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών σε όλη
τη χώρα και μετακινήσεις επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση και αυστηρά μόνο για
τους εξής λόγους και μόνο με SMS ή σχετική δήλωση.
Για λόγους εργασίας, για λόγους μετάβασης στο σχολείο, για λόγους
υγείας, για λόγους μετάβασης σε εν λειτουργία κατάστημα, μετάβαση σε
δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, κίνηση για παροχή βοήθειας ή συνοδεία
μαθητή στο σχολείο, μετάβαση σε κηδεία ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων
ή γονέων που τελούν σε διάσταση και που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση
της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, καθώς και για σωματική άσκηση ή
κίνηση για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου ή σίτιση αδέσποτων εντός του
Δήμου.
Απευθύνουμε ξανά έκκληση σε όλους τους πολίτες για λελογισμένη
χρήση της κατ’ εξαίρεση, ξανατονίζω, δυνατότητας μετακίνησης.
Ειδικά κατά τις βραδινές ώρες και προκειμένου να αποφευχθεί
οποιοδήποτε ενδεχόμενο συναθροίσεων, συνιστούμε στους πολίτες να
μετακινούνται μόνο εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.
Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί και τα πρόστιμα πλέον όπως θα σας
εξηγήσω και παρακάτω, έχουν διπλασιαστεί. Δεν δικαιολογείται ειδικά τις
βραδινές ώρες οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, εκτός για λόγους εργασίας,
έκτακτης ανάγκης υγείας, σωματικής άθλησης κοντά στην οικία και κίνηση
με κατοικίδιο επίσης σε κοντινή απόσταση από την οικία.
Να διευκρινίσουμε επίσης τα εξής σχετικά με τις μετακινήσεις. Για τη
μετακίνηση των εργαζομένων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή υπάρχουν προβλήματα στο
σύστημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, τότε
μπορεί να ισχύει και η βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου που διαθέσιμη
στο forma.gov.gr.
Άρα, είτε το σχετικό έγγραφο από το πληροφοριακό σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ, είτε βεβαίωση κυκλοφορίας του εργαζομένου.
Δεύτερον, οι νεοσύλλεκτοι της επόμενης εβδομάδας μπορούν κατά
τη μετάβασή τους στα σημεία κατάταξης, να συνοδεύονται και από τους δύο
γονείς τους και μόνο.

Κατά τη μετάβαση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το φύλλο πορείας
τους. Για την επιστροφή τους οι γονείς πρέπει να έχουν βεβαίωση που θα
χορηγείται από τις πύλες των κέντρων κατάταξης και στα 26 κέντρα
κατάταξης. Όλοι οι νεοσύλλεκτοι θα υποβληθούν σε rapid test αντιγόνου
για Covid – 19 για επιδημιολογικούς λόγους.
Τρίτον. Η μετακίνηση για κυνήγι ή ψάρεμα, δεν εμπίπτει σε έναν από
τους προβλεπόμενους λόγους της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης και όπως και
όλες οι άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγίας δεν επιτρέπονται πουθενά σε
όλη την επικράτεια.
Δεν επιτρέπεται το κυνήγι, δεν επιτρέπεται το ψάρεμα σε
οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι όσοι θέλουν να εισέλθουν στη χώρα, θα πρέπει να
θυμούνται ότι υποχρεωτικά χρειάζεται αρνητικό τεστ PCR.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες των πτήσεων εξωτερικού, αλλά και
όσοι εισέρχονται από τα χερσαία σύνορα, πρέπει να έχουν αρνητικό τεστ
PCR που να έχει διεξαχθεί μέχρι 72 ώρες πριν.
Άρα από όλες τις πύλες εισόδου το τεστ PCR πρέπει να είναι 72
ώρες από τη λήψη του σχετικού δείγματος. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε χθες
μία αναφορά σε 48ωρο PCR. Μετά από σχετική διαβούλευση που έγινε και
με την ομάδα των επιδημιολόγων, αλλά και με τις σχετικές Πρεσβείες,
αποφασίστηκε η είσοδος με PCR και από τα χερσαία και από τα αεροπορικά
και από όλα τα σύνορα, από όλες τις πύλες εισόδου να είναι με PCR 72
ωρών.
Να σημειωθεί ότι υπάρχει μία μεταβατική περίοδος και τα παραπάνω
μέτρα ξεκινούν να εφαρμόζονται από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.
Παραμένει υποχρεωτική η συμπλήρωση της φόρμας PLF και η
επίδειξη του QR Code για όλους όσοι έρχονται από το εξωτερικό, ενώ
ξεκινώντας από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, όλοι οι Έλληνες που ταξιδεύουν
προς χώρες του εξωτερικού θα πρέπει να συμπληρώνουν και εκείνοι την
φόρμα PLF την οποία θα βρούνε στην σελίδα Travel.gov.gr 24 ώρες πριν
το ταξίδι.
Στην φόρμα περιλαμβάνονται τα στοιχεία προέλευσης του ταξιδιώτη,
τα στοιχεία διαμονής στην χώρα προορισμού καθώς και τα στοιχεία των
μελών της οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί. Μια φόρμα ανά οικογένεια είναι
αρκετή.
Σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων.
Υπενθυμίζω ότι από αύριο Σάββατο επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες

του πρωτογενούς τομέα. Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του
δευτερογενούς τομέα, όπως η βιομηχανία και η μεταποίηση.
Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του
τριτογενούς τομέα. Καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, φούρνοι,
ιχθυοπωλεία και κρεοπωλεία λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.
Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας
σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.
Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρολογικού και
τηλεφωνικού εμπορίου, με παράδοση κατ’ οίκον, καθώς και τις υπηρεσίες
πληρωμής λογαριασμών, ανανέωση υπολοίπου, επισκευής και
αντικατάστασης κινητών συσκευών.
Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον. Oι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτα από το
κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through)
επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης και που ορίζονται
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση. Δεν αποτελούν ξεχωριστό λόγο
μετακίνησης.
Κάποιος, δηλαδή, προκειμένου να πάρει κάτι δεν μπορεί να
μετακινηθεί από το σπίτι του. Αν κάνει χρήση των εξαιρέσεων του sms,
δηλαδή, στον δρόμο προς την δουλειά ή από την δουλειά ή πηγαίνοντας για
την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού, προφανώς μπορεί να κάνει
χρήση του take away.
Επιτρέπεται η λειτουργία σε καθαριστήρια, σε περίπτερα, σε
φαρμακεία, σε πρατήρια καυσίμων, σε υπηρεσίας υγείας κτηνιατρικών
υπηρεσιών, σε pet shops.
Υπενθυμίζουμε ότι τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα
μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή και
μεθαύριο, 8 Νοεμβρίου, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες
Θεσσαλονίκης και Σερρών που βρίσκονται εδώ και μια σχεδόν βδομάδα σε
καθεστώς αυστηρών μέτρων και ο επιδημιολογικός κύκλος εφαρμογής
αυτών των μέτρων δεν πρέπει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να
σπάσει.
Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν κομμωτήριο
τις επόμενες δυο μέρες μπορούν να στείλουν sms με τον κωδικό 2 για την
μετάβαση τους.

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή
του 50% των εμπόρων- παραγωγών σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των
πάγκων και με αναστολή της δραστηριότητας των βιομηχανικών
προϊόντων.
Ανοιχτές παραμένουν επίσης οι οικοδομές και τα εργοτάξια.
Την ίδια στιγμή, αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και
πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων
οδηγών, σχολών εκπαίδευσης μεταφορέων και οδηγών μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών
ΚΤΕΟ με εξαίρεση τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων.
Να σημειωθεί ότι επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες για άτομα με
ειδικές ανάγκες όπως για παράδειγμα η θεραπευτική κολύμβηση.
Παράλληλα οι χώροι λατρείας θα είναι κλειστοί για τους πιστούς. Οι
λειτουργίες θα πραγματοποιούνται από τους θρησκευτικούς λειτουργούς
χωρίς την παρουσία πιστών και θα επιτρέπεται μόνο η τέλεση κηδειών με
παρουσία μέχρι 9 άτομα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος του
συνανθρώπου μας που έφυγε.
Οι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές για
τη μετάβασή τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και 4
άτομα, πάντα με την χρήση μάσκας, με δήλωση, όμως, από το διευθυντή
του σχολείου.
Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών στις ίδιες
περιοχές, τις μη αστικές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί ή με όχημα ενός
εκ των 3-4 εκπαιδευτικών με εξίσου δήλωση του διευθυντή του σχολείου.
Στη συνέχεια θα ήθελα να διευκρινίσω τι ακριβώς θα ισχύσει για τη
Σάμο και την Καρδίτσα, περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
Πιο συγκεκριμένα, για τη Σάμο και μόνο δεν ισχύει η υποχρέωση
αποστολής sms για τις μετακινήσεις των πολιτών.
Επίσης τόσο στη Σάμο- χωρίς sms- όσο και στην Καρδίτσα- με
χρήση όμως sms- λόγω ειδικών συνθηκών που επιβάλλουν οι πρόσφατες
φυσικές καταστροφές, κανονικά λειτουργεί τόσο το λιανεμπόριο όσο και το
χονδρεμπόριο που σχετίζεται με τις επισκευές κατοικιών, επιχειρήσεων και
αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Αρμόδιες αρχές για την επιτήρηση των μέτρων είναι η ΕΛΑΣ, η
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, το

Λιμενικό Σώμα, οι δημοτικές αστυνομίες και οι ελεγκτικές υπηρεσίες των
Περιφερειών.
Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης
μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες
μετακίνησης με sms επιβάλλεται πλέον για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.
Ειδικώς, στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση
ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης για τον
εργαζόμενο ή τον εαυτό του επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ στον εργοδότη.
Στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά
παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους, δηλαδή μη τήρηση της
αναστολής λειτουργίας ή της αναστολής προσέλευσης κοινού, επιβάλλεται
για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας επιβάλλεται για την ίδια
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Υπενθυμίζουμε ότι για την ενημέρωσή τους, κοινό και επιχειρήσεις
μπορούν να απευθύνονται στο 1520.
Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι για τις κλειστές επιχειρήσεις
η πλατφόρμα δήλωσης εργαζομένων σε αναστολή ανοίγει στις 15
Νοεμβρίου και κλείνει στις 24 Νοεμβρίου. Οι πληρωμές ξεκινούν 27
Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν ως τις 7 Δεκεμβρίου.
Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, οι δηλώσεις ξεκινούν και αυτές στις
15 Νοεμβρίου, κλείνει η πλατφόρμα στις 4 Δεκεμβρίου και οι πληρωμές θα
γίνονται σταδιακά από τις 7 Δεκεμβρίου.
Όπως έχει αναφερθεί, οι εργαζόμενοι που θα βρίσκονται σε
αναστολή θα λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ, ενώ οι ατομικές
επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στους
πληττόμενους ΚΑΔ θα λαμβάνουν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής,
1.000 ευρώ.
Αντίστοιχα ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που
κλείνουν με κρατική εντολή, θα λάβουν 2.000 ευρώ μέσω της επιστρεπτέας
προκαταβολής.
Σημειώνεται ότι όλοι είναι δικαιούχοι της υποχρεωτικής μείωσης
ενοικίου. Και οι πληττόμενοι και εκείνοι που θα κλείσουν με κρατική εντολή.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για ένα επιπλέον μέτρο που
στοχεύει στην προστασία των συμπολιτών μας που φιλοξενούνται στις
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Όπως τονίζει και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, διασφαλίσαμε την αποστολή rapid test για
όλο το προσωπικό σε όλες τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της χώρας.
Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, σε κάθε δομή θα
αποστέλλεται εβδομαδιαίως αριθμός τεστ αντίστοιχος με τον αριθμό των
εργαζομένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα γίνονται περίπου 25.000
έλεγχοι κάθε μήνα, ειδικά στις δομές αυτές.
Με τον εβδομαδιαίο έλεγχο των εργαζομένων διασφαλίζουμε ακόμη
περισσότερο τους φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και την ίδια στιγμή έχουμε
έγκαιρη, ακριβή και επιπλέον αξιόπιστη εικόνα της κατάστασης σε κάθε
δομή.
Το Υπουργείο, οι διοικήσεις και οι εργαζόμενοι των φορέων
παραμένουμε σε επαγρύπνηση και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
διασφαλίσουμε τον περιορισμό της διασποράς του ιού και στα θέματα
προστασίας των ηλικιωμένων.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην επέτειο του Πολυτεχνείου.
Το 2020 δεν γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου, δεν γιορτάσαμε μαζί το Πάσχα,
δεν γιορτάσαμε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου παρότι δεν υπήρχε
γενικό lockdown, δεν έγιναν παρελάσεις, δεν γιορτάσαμε τίποτα από όλα
αυτά που μας ενώνουν.
Το ίδιο θα κάνουμε και με την επέτειο για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου, τη στιγμή μάλιστα που δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις των
πολιτών.
Όλοι, λοιπόν, πρέπει να σεβαστούμε τις ιδιαίτερες υγειονομικές και
επιδημιολογικές επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν να γίνουν
πορείες όπως κάθε χρόνο. Η επέτειος θα τιμηθεί με κατάθεση στεφάνων
κατά μόνας από τα κόμματα.
Αγαπητοί μου συμπολίτες, έχουμε περάσει μία δύσκολη χρονιά. Όλοι
μαζί, όμως, ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το δεύτερο κύμα
της πανδημίας.
Χάρη στη δική σας υπομονή και επιμονή, χάρη στην προσπάθεια
όλων, τα καταφέραμε την άνοιξη και ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε
και τώρα.
Καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε στις
ερωτήσεις.
Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΥ:
Την περασμένη Τετάρτη κύριε Χαρδαλιά, η μισή
χώρα ήταν στο «κίτρινο» με αρκετές περιοχές να έχουν πολύ λίγα
κρούσματα. Ωστόσο και αυτές υφίστανται τις συνέπειες του lockdown.
Δεν υπήρχε άλλος τρόπος, όπως με την απαγόρευση μετακινήσεων
εκτός Περιφερειών, προκειμένου οι περιοχές αυτές να μην ενταχθούν στο
γενικό lockdown;
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Η κάθε απόφασή μας συνοδεύεται από τα κριτήρια και τα
στοιχεία που αφορούν στον Επιδημιολογικό Χάρτη. Όλες μας οι αποφάσεις
βασίζονται στις εισηγήσεις των επιδημιολόγων, των ανθρώπων δηλαδή
που καθημερινά μαζί με τους υπόλοιπους που ασχολούμαστε στην πρώτη
γραμμή, αξιολογούμε τα δεδομένα.
Τα δεδομένα μέσα σε 5 ημέρες ξέρετε πάρα πολύ καλά, εξηγήθηκε
αυτό, άλλαξαν. Παρουσιάστηκε μια επιθετική έξαρση και σε αυτήν την
περίπτωση ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα
προληπτικά, σε σχέση, μάλιστα, με ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
Σας θυμίζω ότι οι εταίροι μας στην Ευρώπη έχουν κληθεί να πάρουν
συγκεκριμένα μέτρα, αφού βρέθηκαν «στο μάτι» της υγειονομικής πίεσης
και των εθνικών τους Συστημάτων Υγείας.
Εμείς και στην πρώτη φάση και σε αυτή τη φάση είχαμε συγκεκριμένο
σχέδιο, συγκεκριμένη στρατηγική και όλες οι αποφάσεις και όλα τα μέτρα
μπορεί να είναι δυναμικά, αλλά δείχνουν τα άμεσα αντανακλαστικά σε κάθε
περίπτωση.
Θέλαμε από την πρώτη στιγμή να αποφύγουμε αυτό το γενικό
lockdown. Παλέψαμε για αυτό, προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε
συγκεκριμένες στρατηγικές. Στρατηγικές που απέδωσαν. Όμως δεν θα
μπορούσαμε να ρισκάρουμε απλά να περιμένουμε την απόδοση της
στρατηγικής αυτής (π.χ. στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες περιοχές) τη στιγμή
που υπήρξε τόσο επιθετική έξαρση.
Την κατάλληλη στιγμή πήραμε τις δύσκολες αυτές αποφάσεις και
αναμένουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες, αφού να παλέψουμε όλοι μαζί
με υπομονή και με επιμονή, να έρθουν τα αποτελέσματα στα οποία όλοι
προσβλέπουμε.

Δ.ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ: Κύριε Χαρδαλιά, πόσο σας ανησυχεί η μεγάλη κίνηση
που παρατηρήθηκε σήμερα στις εξόδους της Αττικής, στα διόδια και στα
λιμάνια με προορισμό χωριά και νησιά, όπου οι δομές του Συστήματος
Υγείας είναι λιγοστές και δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος σοβαρών
περιστατικών Covid; Μήπως θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί αυτό το
φαινόμενο και να είχανε εφαρμοστεί πριν το lockdown, αυστηροί έλεγχοι ή
άλλοι περιορισμοί;
Κύριε Κοντοζαμάνη, επειδή γίνεται πολύς λόγος για τις κλίνες ΜΕΘ.
Οι 1046 που υπάρχουν σήμερα, αλλά και αυτές που προσθέτετε συνέχεια
στο ΕΣΥ, είναι κλίνες που θα μείνουν μόνιμα στα νοσοκομεία ή είναι
μετατροπές απλών κλινών που απλά θα εξυπηρετήσουν τις αυξημένες
ανάγκες που υπάρχουν; Το ρωτώ με δεδομένο ότι στο πρώτο κύμα είχατε
μετατρέψει και
χειρουργικές αίθουσες σε ΜΕΘ, έστω και αν δεν
χρειάστηκαν.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Προφανώς και μας προβληματίζει όλη αυτή η κινητικότητα.
Προφανώς οι έλεγχοι που γίνονται είναι ενδελεχείς και θα είναι και
σαρωτικοί. Και είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι το είπε σήμερα και ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι στις πύλες εισόδου
όλων των περιοχών δεν πρόκειται να περάσει κανείς πίσω που δεν θα είναι
μόνιμη κατοικία του.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τις επόμενες τρεις βδομάδες αυτό που
χρειάζεται είναι να γίνονται οι ελάχιστες μετακινήσεις, έτσι ώστε να
μπορέσουμε να σταματήσουμε την διάδοση της πανδημίας.
Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ: Οι κλίνες που προσθέτουμε στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας είναι καθαρά κλίνες Εντατικής Θεραπείας και θα παραμείνουν στο
Σύστημα Υγείας και μετά την κρίση της πανδημίας.
Είναι ελάχιστες αυτές που έχουν μετατραπεί σε κλίνες Εντατικής
Θεραπείας. Μιλάμε για περίπου 15 με 20 κλίνες σε Μονάδες Αυξημένης
Φροντίδας. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μετατροπές θαλάμων σε ΜΕΘ.
Το κάναμε την πρώτη περίοδο της πανδημίας διότι τότε είχαμε την
έναρξη της πανδημίας. Δεν ξέραμε τι έχουμε μπροστά μας και έπρεπε να
προετοιμαστούμε για μια τυχόν δυσμενή εξέλιξη της νόσου.
Επομένως είναι καθαρά καινούργιες κλίνες. Να υπενθυμίσω μόνο ότι
από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα έχουνε αναπτυχθεί στα δημόσια
νοσοκομεία 300 καινούργιες κλίνες εντατικής θεραπείας και το πρόγραμμα

αυτό που έχουμε σχεδιάσει βρίσκεται σε εξέλιξη. Περισσότερες κλίνες
αναπτύσσονται και παραμένουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Γ. ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ:
Υπάρχει κίνδυνος για μεγάλη διασπορά του
κορωνοϊού σε Περιφέρειες με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο; Τι θα
συμβουλεύατε όσους έχουν αλλάξει νομό και έχουν πάει στα πατρικά τους
για να περάσουν τις μέρες τις καραντίνας;
Επίσης, σε σημείο της συνέντευξη Τύπου που έδωσε σήμερα ο
κύριος Τσίπρας ανάφερε ότι από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα οι θάνατοι ανά
1.000.000 πολίτες αυξήθηκαν από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα. Στην Ιταλία
15%, στην Ισπανία 23%. Στην Γαλλία 28% και στην Ελλάδα 263%.
Ποιοι λόγοι οδήγησαν σε τόσο μεγάλη αύξηση; Μήπως επειδή στην
Ελλάδα είχαμε λίγους θανάτους από το πρώτο κύμα αλλά το ποσοστό αυτό
φαίνεται τώρα γιγαντωμένο;
ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Αυτή την στιγμή βλέπουμε έξαρση σε όλη την Ελλάδα.
Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει
ο κόσμος να τηρήσει τα μέτρα.
Έχοντας πει αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουνε από την Αττική
και από τα αστικά κέντρα που φαίνεται να έχουν βεβαρημένο επιδημικό
φορτίο θα πρέπει να προσέξουν να μην μεταδώσουν άθελά τους.
Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι
ασυμπτωματικοί η φορείς. Και υπάρχει και προσυμπτωματική φορεία,
δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι το έχουν, μπορούν να το
μεταδώσουν και πριν από τα συμπτώματα.
Άρα, λοιπόν, αυτό που συμβουλεύουμε τον κόσμο είναι πηγαίνοντας
εκεί που θα πάει να μείνει μέσα στο σπίτι του, να μην ανακατευτεί με άλλα
νοικοκυριά.
Τώρα όσον αφορά την αύξηση των θανάτων, να πούμε ότι στην
Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 67 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Η
Γερμανία, για παράδειγμα, έχει 133 ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι η Ελλάδα όντως στην πρώτη φάση του
πανδημικού κύματος είχε πολύ μικρό αριθμό, δηλαδή γύρω στα 20 με 30
ανά εκατομμύριο πληθυσμού.
Βλέπουμε ένα σημαντικό αριθμό θανάτων και θα πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί γιατί έχουμε αρκετούς θανάτους σε αυτό το κύμα και
περιμένουμε και αρκετά περισσότερους.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι μέτρο σύγκρισης σε αυτή τη φάση. Και δεν
είναι μέτρο σύγκρισης γιατί 20% στα 100 εκατομμύρια είναι 300% σε ένα
μικρό πληθυσμό. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ως
δείκτης. Είναι αυτό που θα λέγαμε ένα στατιστικό artifact.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Να προσθέσω κάτι, ότι τα στοιχεία που έδωσε εχθές το
Ευρωπαϊκό CDC είναι ξεκάθαρα. Η χώρα μας, σε σύνολο 31 χωρών που
παρακολουθούνται σε επίπεδο κρουσμάτων ανά 14 ημέρες, βρίσκεται στην
27η θέση και 24η στις απώλειες.
Άρα νομίζω ότι δεν είναι ώρα να πούμε τι έγινε καλά ή όχι αλλά σε
κάθε περίπτωση δεν δικαιολογείται αυτού του είδους η κριτική, μια και μέχρι
τώρα η χώρα έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πανδημία με ξεκάθαρους
όρους.
Προφανώς επιδημιολογικά υπάρχουν εξηγήσεις. Το γεγονός ότι
κρατήσαμε χαμηλά τους θανάτους φαίνεται- τεχνικά- ως αύξηση. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, τα συνολικά στατιστικά που αφορούν και τις ευρωπαϊκές
χώρες αλλά και τη θέση μας στην παγκόσμια κοινότητα, νομίζω ότι δεν
έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτού του είδους την κριτική.
Νομίζω απάντησε ο κύριος Μαγιορκίνης. Όχι, αυτοί που φεύγουν
εκτός νομού θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να
καταλάβουν και να συμπεριφέρονται ως εν δυνάμει φορείς του ιού και θα
πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα εκείνα, τα οποία σε περίπτωση
που μπορούν να μεταφέρουν τον ιό, θα προστατεύσουν τους οικείους τους,
το περιβάλλον τους και τους ανθρώπους στην περιοχή που θα
επισκεφτούν.
Ρ. ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ: Πόσο σίγουρο είναι ότι και τα δημοτικά σχολεία δεν
έπρεπε να κλείσουν ώστε να έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα άμεσης
μείωσης του ιικού φορτίου στην κοινότητα;
Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε δεινότερη θέση από τον περασμένο
Μάρτιο και ίσως δεν αρκέσουν οι 3 εβδομάδες του lockdown.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι η καραντίνα θα αρθεί μόλις τα
κρούσματα φτάσουν στα 300. Ισχύει κάτι τέτοιο; Τι αποτελεί ασφαλές όριο;
Ο συγκεκριμένος αριθμός ή η ποσοστιαία μείωση από τα μέχρι σήμερα
υψηλά νούμερα ημερήσιων κρουσμάτων;

ΓΚ. ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗΣ: Κατ’ αρχάς, όπως είπαμε και στην ενημέρωση, όλη η
ηλιακή ομάδα κάτω από τα 18 έχει τουλάχιστον 5 φορές χαμηλότερη
επίπτωση. Δηλαδή μολύνεται 5 φορές λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες.
Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι, επειδή μιλάμε για τα δημοτικά,
μιλάμε για παιδιά στα οποία- σε όλα τα παιδιά και κυρίως σε αυτό το groupη ψυχική επαφή και η κοινωνικοποίηση που παίρνουν, είναι
αναντικατάστατη.
Και επηρεάζει και περισσότερο τις ασθενέστερες οικονομικές
ομάδες. Οπότε, πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε τα δημοτικά
ανοιχτά και αυτό είναι παγκόσμιο δεδομένο.
Το άλλο είναι όσον αφορά τη μετάδοση μέσα στα σχολεία. Ξέρουμε
ότι είναι εξαιρετικά χαμηλά. Ακόμα και από την Αυστραλία φάνηκε ότι είναι
0,4%. Μιλάμε τώρα για τα δημοτικά σχολεία.
Επίσης, υπάρχουν σαφή στοιχεία που δείχνουν ότι εδώ, όσες φορές
έκλεισε μία μονάδα, ένα σχολικό τμήμα, στο 85% δεν χρειάστηκε να κλείσει
άλλο τμήμα.
Άρα, λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε πολύ ισχυρά στοιχεία για όλες τις
σχολικές μονάδες και κυρίως για τα δημοτικά όπου λόγω της ψυχικής
κατάστασης των παιδιών πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Είναι απαραίτητα για
αυτά. Είναι αέρας για αυτά το σχολείο και δεν μας παίρνει να κάνουμε άλλες
εκπτώσεις.
Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Παρακολουθούμε από πολύ κοντά καθημερινά το ζήτημα
των σχολείων και είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα ούτε μία
ενδοσχολική συρροή.
Είναι ακαριαία τα αντανακλαστικά, τα πρωτόκολλα πολύ αυστηρά και
για αυτό παρόλο που έχουμε διανύσει αρκετές εβδομάδες από την έναρξη
των σχολείων, το ποσοστό των τμημάτων και των μονάδων οι οποίες
παραμένουν κλειστές είναι κάτω από το 1%.
Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Παραμένουμε σε εγρήγορση και
παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα που αφορούν στα σχολεία αλλά δεν είναι
συμπτωματικό ότι σε όλο τον κόσμο κάτω από ακόμα πιο δύσκολες
συνθήκες τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά.
Δ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ: Μέσα σε 10 ημέρες έχουν διπλασιαστεί οι
διασωληνωμένοι και έχουν τριπλασιαστεί τα ημερήσια κρούσματα. Με αυτό
το ρυθμό και με δεδομένο ότι το lockdown θα αποδώσει σε δύο εβδομάδες,

στα μέσα του μήνα οι εκτιμήσεις οδηγούν σε 350 διασωληνωμένους και έως
6.000 κρούσματα την ημέρα.
Οι αριθμοί δείχνουν κορεσμό του Συστήματος Υγείας. Ποιες είναι οι
εφεδρείες ώστε να αποφευχθεί η επιλογή του ποιος ασθενής θα εισαχθεί
και ποιος όχι στη ΜΕΘ; Σε συνθήκες απόλυτης ανάγκης πόσους ασθενείς
μπορούμε να έχουμε σε ΜΕΘ;
Β.ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ: Θα ήθελα να πω κατ’ αρχάς ότι η εκτίμηση για 350
διασωληνωμένους είναι ένα νούμερο το οποίο το αντέχει το Σύστημα υγείας.
Το Σύστημα Υγείας δεν βρίσκεται σε κορεσμό αυτή την στιγμή. Πιέζεται.
Και πιέζεται αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Και για αυτό έχουμε πάρει αυτά
τα μέτρα.
Να υπενθυμίσω ότι ο τετραπλασιασμός των κρουσμάτων οδήγησε
στην ανάγκη να νοσηλευθούν σε δέκα μέρες 95 συμπολίτες μας σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας και να αυξηθεί κατά περίπου 63% ο αριθμός
νοσηλείας σε απλές κλίνες κορονοϊού.
Αυτό δείχνει και την προετοιμασία η οποία έχει προηγηθεί και το
σχέδιο το οποίο έχουμε σε εξέλιξη. Τα έχουμε καταφέρει αλλά σε όλα τα
Συστήματα Υγείας, το έχω επαναλάβει, ακόμα και στα πιο πλούσια κράτη,
υπάρχει ένα οριακό σημείο. Οι δυνάμεις δεν είναι ανεξάντλητες.
Βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες όπου αναγκάζονται πολλές
χώρες να στέλνουν ασθενείς σε γειτονικές χώρες. Θέλουμε να το
αποφύγουμε αυτό. Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε προετοιμαστεί.
Τι θα γίνει τώρα εάν πιεστεί ακόμα περισσότερο το σύστημα. Έχουμε
ακόμα διαθεσιμότητα και σε απλές κλίνες και σε κλίνες Εντατικές
Θεραπείας. Για αυτό είπα ότι δεν είναι σε κορεσμό το Σύστημα αυτή την
στιγμή.
Αλλά θα κάνουμε ότι κάνουν όλες οι χώρες και ότι κάναμε και στην
πρώτη φάση της πανδημίας. Θα χρησιμοποιήσουμε χώρους στα
νοσοκομεία όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες Μονάδος
Εντατικής Θεραπείας προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες
μας.
Έχουμε προετοιμαστεί και για αυτό. Το κάναμε στο πρώτο κύμα.
Αλλά έχουμε και τον απαραίτητο εξοπλισμό σε διαθεσιμότητα προκειμένου
να προβούμε σε αυτή την ενέργεια εφόσον οι δυνάμεις μας εξαντληθούν.
Επιπλέον, θα διευρύνουμε την συνεργασία μας τόσο με τον ιδιωτικό
τομέα όσο και με τον στρατό, με την χρήση των στρατιωτικών νοσοκομείων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωση από το υπουργείο
Υγείας. Σας ευχαριστούμε πολύ.

