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1. Υφυπουργό Υγείας
κα Ζωή Ράπτη
2. Προϊσταμένη Δ/νσης Ψυχικής Υγείας
κα Καλλιόπη Φράγκου
3. Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
Θέμα: Επικαιροποιημένα Μέτρα Πρόληψης για την προστασία της δημόσιας
υγείας και αντιμετώπισης covid-19
Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας, ότι η Ομοσπονδία «ΑΡΓΩ» έχει γίνει
παραλήπτης πολλών αγωνιωδών ερωτημάτων από τους Φορείς Ψυχικής
Υγείας, αναφορικά με τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουν
κατά τη νέα φάση διασποράς λοίμωξης από το covid-19, στις Μονάδες
Ψυχικής Υγείας.
Είναι αναγκαία η άμεση έκδοση νέων οδηγιών σας, σχετικά με τη
λειτουργία των Μονάδων αυτών και ειδικότερα μετά την ανακοίνωση για
περαιτέρω προληπτικά ειδικά μέτρα τόσο στις υπηρεσίες του Δημοσίου όσο και
στα γηροκομεία και λοιπές μονάδες χρονίων πασχόντων. Οδηγίες που να
αφορούν μέτρα πρόληψης και διαχείρισης της κατάστασης τόσο για τους
ωφελούμενους

όσο

και

για

τους

εργαζόμενους,
1

αλλά

και

μέτρων

αντιμετώπισης

πιθανών

κρουσμάτων

ασθενών

με

covid-19

μετά

την

καταγραμμένη αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα.
Όπως γνωρίζετε, οι Μονάδες αυτές παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας τόσο
στις δομές κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές
Μονάδες),

όσο

και

σε

στεγαστικές

δομές

στην

κοινότητα

(Ξενώνες-

Οικοτροφεία-Προστατευόμενα Διαμερίσματα) σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται σημαντικότατος αριθμός ατόμων
ηλικίας άνω των 65 ετών, όπως και ατόμων κατά πλειονότητα προερχομένων
από ιδιαιτέρως ευπαθείς ομάδες, με αναπνευστικά και άλλα νοσήματα.
Βάσει της εμπειρίας μας και των προτάσεων των Επιστημονικά Υπευθύνων μας
προτείνονται ως εξαιρετικά αναγκαία και επείγοντα τα ακόλουθα:

Α. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
1. Συνέχιση ισχύος για όλες τις ενέργειες προστασίας των ενοίκων και του
προσωπικού, της πρόληψης της έκθεσης και αντιμετώπισης κάθε πιθανού
ύποπτου συμβάντος, όπως έχουν περιγραφεί διεξοδικά και στις 3 φάσεις
του σχεδίου (πρόληψη, πιθανή νόσηση, διασπορά) για τις στεγαστικές που
ορίστηκαν με προηγούμενες εγκυκλίους. Όλο το προσωπικό καθώς και
οι εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να φορούν απλή χειρουργική
μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στη δομή και θα
απολυμαίνουν τα χέρια τους σε τακτικά διαστήματα και θα φορούν
γάντια σε κάθε στενή επαφή με τους ενοίκους.
2. Αναστολή

στις

ομαδικές

εξωτερικές

δραστηριότητες

ψυχοκοινωνικής

αποκατάστασης των στεγαστικών δομών συμπεριλαμβανομένων και των
εκδρομών.
3. Η

ένταξη

νέων

ενοίκων

στο

πλαίσιο

της

παρούσας

κατάστασης

πραγματοποιείται μετά τη διενέργεια των σχετικών διαγνωστικών τέστ στην
αρχή τις διαδικασίας μετάβασης (βραχυχρόνιες επισκέψεις στην δομή) με
παράλληλη τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης στις επισκέψεις στη
δομή με επανάληψη του τέστ την προηγούμενη μέρα της οριστικής
μετάβασης στην δομή με ευθύνη του νοσοκομείου στην περίπτωση
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νοσηλευομένων ασθενών ή του φορέα στην περίπτωση ενοίκων-ασθενών
από την κοινότητα.
4. Απαγόρευση

επισκέψεων

κοινωνικού

χαρακτήρα

από

άτομα

του

συγγενικού, φιλικού περίγυρου και τρίτων στις στεγαστικές μονάδες μέχρι
νεωτέρας, όπου θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, ή εφόσον υπάρξει κάποια
σημαντική ουσιαστική παράμετρος απόσβεσης του κινδύνου (μηδενικά
εγχώρια κρούσματα, πρόσβαση σε αποτελεσματική αγωγή-εμβόλιο) όπου
θα συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις της πολιτείας. Σε
περιπτώσεις όπου προκρίνεται από την ΠΘΟ, ως σημαντική και απαραίτητη
(θεραπευτικά, υποστηρικτικά, κοινωνικά, για άλλους πρακτικούς λόγους) η
πραγματοποίηση επίσκεψης κάποιου συγγενικού προσώπου σε ένοικο, αφού
έχει προηγηθεί αίτημα του, αυτή θα πραγματοποιείται σε ανοιχτό χώρο της
δομής τηρώντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και πρόληψης και
αποφεύγοντας την ταυτόχρονη και μαζική επισκεψιμότητα. Η επίσκεψη
ενοίκων σε σπίτια οικείων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της θεραπευτικής ομάδας.
5.

Πραγματοποίηση υποχρεωτικού μοριακού ελέγχου στους εργαζόμενους των
στεγαστικών δομών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που επιστρέφουν από
κανονική θερινή άδεια, στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών του Υπουργού
Υγείας προς τις διοικήσεις των ΥΠΕ για το προσωπικό των νοσηλευτικών
μονάδων, καθώς και σχετικών οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Υγείας σε επικοινωνία της Ομοσπονδίας από τις 12/8/2020. Εξίσου
σημαντική κρίνεται η διενέργεια ελέγχου σε περιπτώσεις στις οποίες
πραγματοποιήθηκε

ταξίδι

σε

ημέρες

ρεπό.

Οι

έλεγχοι

δύναται

να

πραγματοποιούνται και ιδιωτικά με κάλυψη του σχετικού κόστους από τους
φορείς σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
6. Πραγματοποίηση ελέγχου οποιαδήποτε στιγμή αξιολογούνται περιπτώσεις
εργαζομένων που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης - νόσησης (βλ.
κριτήρια και πιθανές περιπτώσεις προαιρετικού ελέγχου στο προσωπικό των
κέντρων ημέρας).
7. Λήψη σχετικού ιστορικού εκτίμησης κινδύνου και διενέργεια τεστ σε
περιπτώσεις έκτακτου νεοπροσληφθέντος προσωπικού στις μονάδες.
8. Εξασφάλιση λειτουργίας ειδικού χώρου (κλίνη, συμπυκνωτής οξυγόνου,
φαρμακευτική αγωγή, υποστηρικτικός εξοπλισμός, ιματισμός) αρχικά ως
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χώρου

βραχείας

δευτερευόντως

παραμονής

για

την

και

αυξημένη

διαχείρισης
νοσηλευτική

περιστατικού
φροντίδα

και

και
την

αντιμετώπιση ήπιας νόσησης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την
αποφυγή διασποράς
9. Άμεση πρόσληψη κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν προδικασίας νοσηλευτών ΤΕ
ή άλλου αναγκαίου προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση (με δυνατότητα
ανανέωσης βάσει των αναγκών και των μέτρων) ανά Οικοτροφείο ή ανά
Ξενώνα για ενίσχυση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών, ώστε να
αντιμετωπισθούν κενά βαρδιών λόγω αναμονής αποτελεσμάτων είτε λόγω
ενδεδειγμένης προληπτικής ή και ιατρικά επιβεβλημένης απομάκρυνσης και
αυξημένες ανάγκες νοσηλείας.
10. Λειτουργία με ειδικές βάρδιες κατά παρέκκλιση του προγράμματος. Στην
παρούσα φάση διασποράς κρίνεται σκόπιμη

η λειτουργία με σταθερό

προσωπικό ανά βάρδια, ώστε να εξασφαλισθεί η ύπαρξη εφεδρειών ανά
οικοτροφείο. Προτείνεται η εβδομαδιαία αλλαγή του προσωπικού ανά
βάρδια τόσο για εξοικονόμηση δυνάμεων όσο και αποφυγή μετάδοσης του
ιού στο λοιπό προσωπικό.
11. Εφαρμογή

Αυξημένων

Διαμερίσματα.
στεγαστικές

Στην

δομές

Διαμερίσματα

να

Μέτρων

παρούσα
που

Πρόληψης

φάση

έχουν

διασποράς

στην

εξασφαλίσουν

τα

στα

ευθύνη

αντίστοιχα

Προστατευόμενα

κρίνεται
τους

σκόπιμο

οι

Προστατευόμενα

μέτρα

πρόληψης

και

προμήθειας υλικών και να συμπεριλάβουν στα σχέδια αντιμετώπισης

του

πιθανού κρούσματος ενέργειες για τους ενοίκους. Σε περίπτωση εμφάνισης
συμπτωμάτων ο ένοικος να μεταφέρεται στον χώρο της στεγαστικής δομής.
12. Εξασφάλιση από τις ΥΠΕ και τα Νοσοκομεία Αναφοράς κλινών και με
ψυχιατρική

φροντίδα

σε

συνεργασία

κλινικές

νοσούν

χρήζουν

διακομιδής

σε νοσοκομείο. Η διασφάλιση κλινών να εξετασθεί ως
Ψυχιατρικά

Νοσοκομεία

που

παθολογικές

να
σε

ένοικοι

τις

προκειμένου
δυνατότητα

αντιμετωπιστούν

με

που

δύνανται

και
να

ορισθούν

η

αναγκαία

νοσοκομεία αναφοράς για τον κοροναϊό.
13. Στις

περιπτώσεις

εξειδικευμένη

νόσησης

και

νοσηλείας

διασφαλίζεται

υποστήριξη με προμήθεια εξωτερικών υποστηρικτικών

υπηρεσιών φροντίδας, τόσο για ανάγκες στο νοσοκομείο όσο και στη
στεγαστική δομή.
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14. Ένταξη στον προγραμματισμό προμηθειών των ΥΠΕ των κατά τόπους
μονάδων ψυχικής υγείας για τον εφοδιασμό τους με το ειδικό υγειονομικό
υλικό προστασίας, ειδικά σε μάσκες, γάντια, στολές προστασίας.
15. Προσωρινή

αναστολή

πραγματοποίησης

δια

ζώσης

ομάδων, εποπτειών και εκπαιδεύσεων προσωπικού.

διεπιστημονικών

Αυτές θα πρέπει να

πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο με σύντομες ολιγομελείς
εβδομαδιαίες ομάδες προσωπικού κάθε Δευτέρα με τα παρευρισκόμενα μέλη
του προσωπικού.
16. Διατήρηση των ατομικών εξόδων και των εξόδων ομάδων λειτουργικών
ασθενών μη ευπαθών στο μέτρο του δυνατού με τη λήψη όλων τον
αναγκαίων μέτρων προφύλαξης. Στα πλαίσια αυτά, για τους ενοίκους που
δεν αποτελούν άμεσα ευπαθή άτομα, συνεχίζει να ενθαρρύνεται για λόγους
αποφόρτισης η εξωτερική δραστηριοποίηση (περίπατος) τους, με τη
συνοδεία προσωπικού, σε ανοιχτούς χώρους και τηρώντας τις ανάλογες
προϋποθέσεις

(π.χ.

μικρές

ευέλικτες

και

ολιγομελείς

ομάδες).

Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία του προσωπικού σε έναν περίπατο στην
κοινότητα, λειτουργεί αφενός υποστηρικτικά και αφετέρου αποτρέπει τον
κίνδυνο έκθεσης από πλημμελή τήρηση κανόνων υγιεινής, ειδικά των
ενοίκων

χαμηλής

λειτουργικότητας

και

μη

επαρκών

δεξιοτήτων

αυτοφροντίδας.
17. Διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (βιντεοκλήσεις,
συμμετοχή σε διαδικτυακές ομάδες, παροχή υποστήριξης) στους ενοίκους
με την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο και τη διάθεση του
αναγκαίου εξοπλισμού.
18. Απόλυτος σεβασμός του δικαιώματος επικοινωνίας με τη δωρεάν παροχή
πρόσβασης σε τηλέφωνο καθώς και του δικαιώματος τακτικών εξόδων με
τις αναγκαίες προφυλάξεις με ή χωρίς συνοδεία βάσει κρίσης των
Επιστημονικά Υπευθύνων.
Η εφαρμογή των αυξημένων μέτρων προστασίας και κοινωνικής
αποστασιοποίησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται
με

αδράνεια

και

απόσυρση.

Το

έργο

της

ψυχοκοινωνικής

αποκατάστασης επιβάλλεται να υποστηριχθεί με προσαρμογές στις
παρούσες ειδικές συνθήκες λόγω της πανδημίας covid19.

Είναι

εξαιρετικά σημαντικό, με τη συνδρομή επαγγελματιών των κέντρων
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ημέρας, είτε δια ζώσης, είτε
διατηρήσουν

μία

διαφορετικά

μέσω ιντερνέτ να δομήσουν και να

ενεργή

καθημερινότητα

αντικείμενα

απασχόλησης,

με

πολλαπλά

ψυχαγωγίας

και
και

εκπαίδευσης των ενοίκων τους, διασφαλίζοντας παράλληλα τον
αποκαταστασιακό τους χαρακτήρα.

Β. ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1. Επαναφορά της αναστολής πραγματοποίησης των δια ζώσης ομαδικών
δραστηριοτήτων καθώς και όλων των ομαδικών εξωτερικών δράσεων των
Κέντρων Ημέρας και των Κινητών Μονάδων που κρίνονται μη απολύτως
απαραίτητες

από

τον/την

Επιστημονικά

υπεύθυνο/η,

όπου

υπάρχει

καθημερινή συνάθροιση και εναλλαγή του πληθυσμού των ωφελουμένων
στο πλαίσιο των ημερήσιων προγραμμάτων των μονάδων.
2. Πραγματοποίηση

δια

ζώσης

ατομικών

υποστηρικτικών-θεραπευτικών

συναντήσεων (one to one) για τους εξυπηρετούμενους των μονάδων,
τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (αντισηπτικά, σταθερός
αερισμός

των

περιορισμός

χώρων),

κατά

απολύμανσης

το

αυτών.

ατομικής

εφικτό

προστασίας

της

Ακύρωση

χρήσης

της

(μάσκες)

και

αντικειμένων

ατομικής

και

συνεδρίας

φυσικών
μέριμνα

εφόσον

ο

ωφελούμενος δεν δύναται να τηρεί τα μέτρα ή παρουσιάζει συμπτώματα.
3. Πραγματοποίηση κατά προτεραιότητα δια ζώσης ατομικών υποστηρικτικώνθεραπευτικών συναντήσεων (one to one) για τους εξυπηρετούμενους της
γραμμής 10306 που θα παραπεμφθούν για συστηματική υποστήριξη,
τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (αντισηπτικά, σταθερός
αερισμός

των

χώρων),

ατομικής

προστασίας

(μάσκες)

και

φυσικών

ενεργοποίηση/αξιοποίηση

διαύλων

αποστάσεων (↔2μ).
4. Λειτουργία

εξ

αποστάσεως

με

επικοινωνίας και ψυχολογικής υποστήριξης μέσω skype, messanger, viber,
whats’ app και κινητών τηλεφώνων με προτεραιότητα για τους ενοίκους
των στεγαστικών δομών και τους εξυπηρετούμενους που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες και ευρύτερα σε περίπτωση πλήρους αναστολής της
λειτουργίας των μονάδων για παροχή υποστήριξης από επιστημονικό
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προσωπικό και ειδικά από μέλη του που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες που
θα εργάζονται προληπτικά εφ εξής εξ αποστάσεως από τις οικίες.
5. Σύσταση και λειτουργία εξ αποστάσεως διαδικτυακών θεραπευτικών και
ψυχαγωγικών ομάδων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών (π.χ. skype
/zoom) στοχευμένα για τους ενοίκους των στεγαστικών δομών και τους
εξυπηρετούμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αλλά και ευρύτερα
σε περίπτωση πλήρους αναστολής της λειτουργίας των μονάδων.
6. Συμμετοχή σε εικοσιτετράωρη βάση στην στελέχωση των βαρδιών της
τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (10306) όλων των
πολιτών που πλήττονται από τις επιπτώσεις του νέου κορονοϊού που
αποτελεί βασική στρατηγική του Υπουργείου Υγείας για την ψυχοκοινωνική
υποστήριξη του πληθυσμού από στελέχη των κέντρων ημέρας κατά
προτεραιότητα και με πρόσθετα στελέχη με έκτακτη πρόσληψη αν δεν
επαρκεί

το

υπάρχον

προσωπικό

υπό

τις

παρούσες

συνθήκες

μη

πραγματοποίησης ομάδων και μειωμένου αριθμού δια ζώσης συναντήσεων.
7. Υποχρεωτική και καθολική χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους και τους
εξυπηρετούμενους των κέντρων ημέρας και των κινητών μονάδων κατά
την προσέλευση και παραμονή στους χώρους πραγματοποίησης των
συνεδριών

και

των

δράσεων.

Προσοχή!

Να

μην

χρησιμοποιείται

η

προσωπίδα - ασπίδα προσώπου ως εναλλακτικό, ισοδύναμο με τη μάσκα,
μέσο ατομικής προστασίας. Σε ειδικότητες, όπως οι λογοθεραπευτές, όπου
κρίνεται αναγκαία ορατή η περιοχή του στόματος ως εργαλείο εκπαίδευσης
και αποκατάστασης, δύναται να χρησιμοποιείται η προσωπίδα τηρώντας
παράλληλα την ελάχιστη δυνατή απόσταση από τον εξυπηρετούμενο και
άλλα βοηθητικά μέτρα, όπως ο παράλληλος αερισμός του χώρου της
συνεδρίας). Όπου οι συνθήκες εργασίας ή οι εξυπηρετούμενοι πληθυσμοί
(εξειδικευμένα κέντρα ημέρας για την άνοια ή για καρκινοπαθείς) ή/και τα
χαρακτηριστικά των χώρων επιτρέπουν την αξιοποίηση της δυνατότητας
τήρησης αποστάσεων, ως ένα άλλο σημαντικό μέτρο προστασίας πλην της
χρήσης μασκών, συνιστάται προαιρετικά η διενέργεια μοριακού ελέγχου
(PCR) κατά την επιστροφή των αδειούχων εργαζομένων, συνεκτιμώντας και
ενημερώνοντας τους Επιστημονικά Υπεύθυνοθς κατά τις περιπτώσεις που
πληρούνται κριτήρια υψηλού κινδύνου έκθεσης στον ιο ή πιθανής νόσησης:
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Ταξίδι σε περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, καθημερινότητα και
δραστηριοποίηση με μεγάλο κύκλο επαφών και άγνωστα άτομα, διαμονή σε
μεγάλα τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχειακές μονάδες, τύπου all
inclusive,

συμμετοχή

σε

μαζικές

κοινωνικές

εκδηλώσεις,

πρόσφατη

εκδήλωση ύποπτων, ακόμη και ηπιων αναπνευστικών συμπτωμάτων ή και
άλλων μεμονωμένων που όμως σχετίζονται με τη νόσο covid-19, (π.χ
αγευσία και ανοσμία), πρόσφατη επαφή με ύποπτο κρούσμα. Επίσης σε
κέντρα ημέρας των οποίων οι εξυπηρετουμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές
διανοητικές και αναπτυξιακές διαταραχές (π.χ. αυτισμός, βαριά νοητική
υστέρηση) και χρήζουν εξατομικευμένα στενή επαφή και φροντίδα το
προσωπικό που συνεργάζεται άμεσα μαζί τους θα τίθεται σε υποχρεωτικό
μοριακό έλεγχο (PCR) κατά την επιστροφή του από άδεια όπως επίσης και
οι εξυπηρετούμενοι πριν την πρώτη συνεδρία-ομάδα που θα συμμετέχουν.
8. Παροχή ειδικής άδειας απουσίας αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους
υπαλλήλους που ανήκουν αποδεδειγμένα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
αποδεδειγμένα

και

εφόσον

στην

υπηρεσία

δεν

είναι

εφικτό

να

εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείας και προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού ή απαιτείται για αποδεδειγμένους σοβαρούς
λόγους υγείας η παραμονή του κατ΄ οίκον ή δεν δύνανται να παρέχουν
υπηρεσίες σε θέσεις υπηρεσιών που δεν έρχονται σε επαφή με κοινό.
Εφαρμογή, βάσει των αναγκών των μονάδων, εξ αποστάσεως εργασίας σε
όσους το επιτρέπει το αντικείμενο με εκ περιτροπής παρουσία στους
χώρους των μονάδων βάσει αποφάσεων των Επιστημονικά Υπευθύνων.
9. Εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής υγιεινής και υγιεινής των
χώρων σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες των σχετικών εγγράφων
μας, του ΕΟΔΥ και της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.
10. Αξιολόγηση της ασφάλειας των συνθηκών λειτουργίας από άποψη υγιεινής
σε εβδομαδιαία βάση και σε συνεκτίμηση με τα γενικά και ειδικά μέτρα του
Υπουργείου Υγείας. Απόφαση για πλήρη αναστολή λειτουργίας, αν κριθεί
απαραίτητο για λόγους υγιεινής ή για λήψη άλλων ειδικών μέτρων, με
απόφαση του Ε.Υ και επικύρωση της Διοίκησης με παράλληλη ενημέρωση
της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας. Σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας
συνέχιση όλων των εξ αποστάσεως λειτουργιών και διάθεση προσωπικού
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για την υποστήριξη των στεγαστικών δομών της περιοχής ευθύνης μετά
από σχετικό αίτημα και αξιολόγηση. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε
προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση της κατάστασης, θα πρέπει οι
υπεύθυνοι και δη οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι με επικύρωση εκ μέρους των
Διοικήσεων, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της ατομικής
υγείας των ατόμων και αφετέρου της προστασίας της δημόσιας υγείας
γενικότερα να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε
απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.
Σε γενικό επίπεδο τα μέτρα που θα λαμβάνονται και θα τηρούνται
αυστηρά ανάλογα με την κάθε φάση, θα συντονίζονται με τα γενικά
μέτρα

προστασίας

της

Δημόσιας

Υγείας

της

πολιτείας

και

θα

εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες υγείας που θα προκύπτουν στη
μονάδα.
Σε

επίπεδο

ευθύνης

της

κάθε

μονάδας

μεμονωμένα

και

παρακολουθώντας με προσοχή τις οδηγίες και τις ανακοινώσεις του
Υπουργείου, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα πρόληψης τόσο για θέματα
χρήσης

ειδικών

απολυμαντικών

υγρών

όσο

και

περιορισμού

δραστηριοτήτων. Η συνθήκη αυτή έχει επηρεάσει την καθημερινή
λειτουργία παρεχόμενων υπηρεσιών και γι αυτό το λόγο κρίνεται
σκόπιμο να υπάρχουν ενιαίες κατευθύνσεις.
Στο πλαίσιο των παραπάνω προτάσεων σας παρακαλούμε για τις άμεσες
ενέργειές σας για την έκδοση σχετικών οδηγιών στο πλαίσιο των παραπάνω
προκειμένου οι Φορείς Ψυχικής Υγείας να εφαρμόσουν τα δέοντα μέτρα
πρόληψης προστασίας της δημόσιας υγείας που θα κρίνετε.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης

Καίτη Μυλωνοπούλου
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