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Αυξημένα μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας
στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Πρόσθετα μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας εφαρμόζονται από σήμερα, Τρίτη
12 Ιανουαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Βασίλη Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, η απόφαση
ελήφθη με βάση:

 Τη σώρευση πολλών ενεργών κρουσμάτων, από την αρχή του έτους.
 Τον υπολογιζόμενο ρυθμό μετάδοσης και άλλους επιδημιολογικούς δείκτες.

Τα μέτρα πρόληψης, τα οποία εφαρμόστηκαν με τη σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση, είναι τα εξής:

1. Οι γνωστοί περιορισμοί κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε χώρους
εξωτερικής άθλησης, πάρκα και άλση, οι οποίοι ισχύουν και πανελλαδικά. Η
βασική διαφορά εντοπίζεται στο μειωμένο ωράριο μετακίνησης των πολιτών
κατά τη διάρκεια της ημέρας και συγκεκριμένα από τις 5.00 και έως τις
18:00, για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών
αναγκών τους, όπως η μετακίνηση από και προς την εργασία, η μετακίνηση
μαθητών, γονέων ή κηδεμόνων από και προς το σχολείο, εφόσον λειτουργεί,
η μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης,
όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους, η σωματική άσκηση σε
εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο κλπ.

Επιτρέπονται επίσης κατά τη διάρκεια της νύκτας, από τις 18:00 έως τις 5:00,
οι μετακινήσεις των πολιτών από και προς την εργασία, για λόγους υγείας
(μετάβαση σε φαρμακείο, γιατρό ή νοσοκομείο), όπως και η ατομική κίνηση
με κατοικίδιο ζώο.

2. Επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας: α) Από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον
σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για μετάβαση
σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή
μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι
αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.



3. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 17:30.

4. Αναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων του λιανεμπορίου,
συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριότητας της παράδοσης εκτός
καταστήματος (click away). Μέτρο, το οποίο ισχύει ήδη σε πανελλαδική
κλίμακα.

Αμέσως, μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ και με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη, στην
έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με τη συμμετοχή των αρμοδίων
Αντιπεριφερειαρχών, των έξι δημάρχων της Βοιωτίας και εκπροσώπων των
υγειονομικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, αναπτύχθηκε και συμφωνήθηκε σχέδιο τεσσάρων
σημείων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19, αλλά και την άμβλυνση
των κοινωνικών συνεπειών, που επιφέρουν τα επιπλέον μέτρα πρόληψης.

Σχέδιο, το οποίο συνοψίζεται ως εξής:
1. Ευρεία διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων με rapid tests, από την Oμάδα

Διαχείρισης Covid-19 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με τον
ΕΟΔΥ.

2. Λειτουργία πενταψήφιας τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης και καταγραφής
αιτημάτων παροχής βοήθειας των πολιτών της Π.Ε. Βοιωτίας.

3. Αυξημένη μέριμνα για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων πολιτών, οι οποίοι
πλήττονται ιδιαιτέρως από τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα.

4. Συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Βοιωτίας στον έλεγχο τήρησης των μέτρων, αλλά και των Νοσοκομείων
Λιβαδειάς - Θήβας για την υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμών.

«Δοκιμαζόμαστε ξανά σε μια δύσκολη συγκυρία. Τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα
είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι απαραίτητο σε αυτή τη
συγκυρία να λειτουργήσουμε όλοι με ψυχραιμία και σύνεση. Έτσι, ώστε να
περιοριστεί άμεσα η εξάπλωση του ιού στον τόπο μας. Ενωμένοι, πειθαρχημένοι,
αλλά και αισιόδοξοι θα βγούμε όλοι μαζί από αυτή την κρίση», δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


