ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Ρόδος, 27.02.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: “Ο Κορωνοϊός εξαπλώνεται και απειλεί το νησί μας με αυστηρότερα μέτρα”
Αγαπητοί/ες συμπολίτες/συμπολίτ
/συμπολίτισσες μας,
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, έχοντας απόλυτη γνώση της σοβαρότητας της
πανδημίας Covid-19,
19, με υπευθυνότητα και ευαισθησία, σας ενημερώνει για τη
διαμόρφωση

της

κατάστασης

των

τελευταίων

ημερών

στο

νησί

μας

και σας καλεί να συμβάλετε ουσιαστικά στον περιορισμό της μετάδοσης και των
συνεπειών της νόσου.
Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων συνιστά αρνητική εξέλιξη της πανδημίας
στο νησί μας. Τα κρούσματα δεν είναι πλέον μια συνηθισμένη είδηση στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, αλλά αποτελούν μια καθημερινή πραγματικότητα.
Τα τελευταία 24ωρα διαπιστώνεται κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών με
συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.
Η αναχαίτιση της πανδημίας στην παρούσα φάση είναι επιτακτική ανάγκη υπό το
πρίσμα της διασφάλισης της δημόσιας υγείας
υγείας,, καθώς επίσης και της προστασίας των
δομών υγείας από ενδεχόμενη υπερβολική ζήτηση.
O I.Σ.Ρ ως ο θεματοφύλακας της υγείας στον τόπο μας, σας υπενθυμίζει και συστήνει
την πιστή εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων ατομικής προστασίας:


Την ορθή χρήση μάσκας, την υγιεινή των χεριών και την αποφυγή
συγχρωτισμού.



Τη χρήση διπλής μάσκας σε κλειστούς χώρους με ανεπαρκή αερισμό.



Τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων.



Σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων ή στενής επαφής με επιβεβαιωμένο
κρούσμα επικοινωνήστε άμεσα με το
τον θεράποντα ιατρό σας.
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Οι διαγνωστικές εξετάσεις για τον SARS
SARS-CoV-2
2 πραγματοποιούνται αποκλειστικά και
μόνο σε ιατρικές δομές και από τις κινητές ομάδες υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) του ΕΟΔΥ.
Οποιοσδήποτε διενεργεί διαγνωστικά τεστ σε άλλες δομές και χωρίς την παρουσία
ιατρού ή μοριακού βιολόγου λειτουργεί παράτυπα, με αμφίβολα αποτελέσματα και
μεγάλο κίνδυνο διασποράς της νόσου.
Συστήνεται η αυστηρή τήρηση της καραντίνας από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
και τις στενές επαφές τους, καθώς επίσης και ο προγραμματισμ
προγραμματισμός για τον
εμβολιασμό κατά του νέου κορωνοϊού, ως το κύριο μέτρο πρόληψης.
Όλα τα εμβόλια που κυκλοφορούν είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.
Αγαπητοί/ες συντοπίτες/ισσές
/ισσές μας,
Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς που νοσούν από κορωνοϊό και
ελπίζουμε η τήρηση των ανωτέρω μέτρων να σπάσει την αλυσίδα μετάδοσης του
ιού και να αποτρέψει τη λήψη αυστηρότερων μέτρων με αρνητικό κοινωνικό και
οικονομικό αντίκτυπο.
Η υπεύθυνη στάση μας στην έξαρση της πανδημίας σήμερα, θα διαφυλάξει την
υγεία όλων μας και θα εξασφαλίσει το μέλλον του τόπου μας, αναδεικνύοντάς τον,
ως έναν από τους πλέον ασφαλείς προορισμούς.

Για τον Ι.Σ.Ρ.
Ο Πρόεδρος

Ηλίας Ι.. Τσέρκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Ν. Βολονάκης
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