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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΑΤ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COVID 19
Σε αυτή την πρωτόγνωρη περίοδο, η διαφύλαξη της υγείας και της
ασφάλειας των ωφελουμένων και των εργαζομένων αποτελεί, δίχως
αμφιβολία, προτεραιότητα για το Κ.Ε.Α.Τ..
Το Κ.Ε.Α.Τ. αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή αλλά και έχοντας ως
αρχή την φροντίδα των ανθρώπων του, μερίμνησε σε πρώτη φάση για την
προστασία τους αυξάνοντας το ποσοστό τηλεργασίας, συμμορφούμενο με τις
σχετικές εγκυκλίους, με στόχο την μείωση του συγχρωτισμού και την
προστασία των εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Ήδη από την αρχή της δεύτερης φάσης του κύματος πανδημίας του
Covid-19 το Κ.Ε.Α.Τ. θέσπισε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης για
ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα τόσο για τους ωφελούμενους όσο και
για τους εργαζόμενους, με τους υπεύθυνους Covid-19 να βρίσκονται σε
διαρκή ετοιμότητα.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς, εμφανίστηκαν και στο
Κ.Ε.Α.Τ. κρούσματα, τα οποία όμως από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίστηκαν
σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Κ.Ε.Α.Τ και το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Οι

υπεύθυνοι για Covid-19 επικοινώνησαν άμεσα με τον ΕΟΔΥ και τηρήθηκαν
πιστά οι Οδηγίες του. Συγκεκριμένα ο ΕΟΔΥ συνέστησε καλό καθαρισμό
όλων των επιφανειών με καθαριστικά και απολυμαντικά και επαρκή αερισμό
των χώρων. Επίσης αναφορικά με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έδωσε την
οδηγία της απομόνωσης και καραντίνας δεκατεσσάρων (14) ημερών, ενώ για
τις στενές επαφές έδωσε την οδηγία της καραντίνας δέκα (10) ημερών.
Το Κ.Ε.Α.Τ. προχώρησε άμεσα στην εφαρμογή όλων των παραπάνω
μέτρων και μάλιστα με γνώμονα την προστασία της υγείας όλων σε διάστημα
μικρότερο των 20 ημερών έκανε απολύμανση όλων των κτιριακών του
εγκαταστάσεων δύο (2) φορές. Επιπλέον, τηρήθηκε η διαδικασία της
ιχνηλάτησης, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΔΥ και οι στενές επαφές των
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τέθηκαν σε καραντίνα δέκα (10) ημερών. Στη
συνεχεία το αποτέλεσμα της ιχνηλάτησης έδειξε πως τα κρούσματα δεν
συνδέονταν μεταξύ τους, καθώς προέρχονταν από διαφορετικά τμήματα της
κεντρικής υπηρεσίας και δεν θεωρούνταν στενές επαφές. Επομένως δεν
τέθηκε θέμα εσωτερικής διασποράς του ιού. Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου
κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται από τον ΕΟΔΥ:
▪

άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση
μάσκας και από τους δύο.

▪

άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς
εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.

▪

άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς
εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.

▪

άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων,
χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από
15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.

▪

άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς
λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.
Τέλος, το τελευταίο χρονικό διάστημα διενεργούνται προληπτικά

εβδομαδιαία τεστ για Covid-19 και το επόμενο προγραμματισμένο τεστ από
την Κινητή Μονάδα του ΕΟΔΥ πρόκειται να διενεργηθεί στις 3/12/2020 και
ώρα 13.00 για όλους τους εργαζόμενους και ωφελούμενους του Κ.Ε.Α.Τ.

Με αίσθημα ευθύνης και κατανοώντας την ανησυχία όλων σας
ενημερώνουμε πως λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα και το Κ.Ε.Α.Τ.
βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε
περιστατικό.
Παρακαλούμε θερμά όλους τους ωφελούμενους και εργαζόμενους να
προσέρχονται στα τεστ για Covid-19 και εφιστούμε την προσοχή όλων στην
πιστή εφαρμογή των ατομικών μέτρων προστασίας (υγιεινή χεριών, χρήση
μάσκας και τήρηση των αποστάσεων), καθώς και στην τηλεφωνική
επικοινωνία

με

τον

υπεύθυνο

Covid-19

σε

περίπτωση

εμφάνισης

οποιουδήποτε συμπτώματος.
Οφείλουμε να δείξουμε υπευθυνότητα, σύνεση και ομοψυχία για να
βγούμε νικητές από αυτή τη δύσκολη μάχη. Από τον καθένα από εμάς
ξεχωριστά και από όλους μαζί εξαρτάται το πώς θα διαχειριστούμε την
κατάσταση. Η υγεία όλων μας είναι σημαντική και οι ωφελούμενοι μας
χρειάζονται υγιείς!

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Τ.

ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

