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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ιαηξηθόο ύιινγνο Κέξθπξαο εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηελ
αικαηώδε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θξνπζκάησλ covid-19 ζην λεζί καο.
Εθηηκνύκε πσο ην ακέζσο επόκελν δεθαπελζήκεξν ζα απνηειέζεη ην
θξηζηκόηεξν γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο πνξείαο ηνπ ηνύ. Απηό άιισζηε ζα πξέπεη λα
απνηειεί ζηξαηεγηθό ζηόρν γηα ηηο επόκελεο ώξεο θαη κέξεο.
Πηζηεύνπκε πσο ε θαηάζηαζε είλαη αθόκα αλαζηξέςηκε, αξθεί νη πνιίηεο θαη
θπξίσο νη λένη λα εθαξκόζνπλ απαξέγθιηηα ηα θιαζηθά κέηξα αλαραίηηζεο ηεο
δηαζπνξάο: ηήξεζε απνζηάζεσλ θαη κε ζπκκεηνρή ζε ρώξνπο ζπλσζηηζκνύ
(θιεηζηνύο θαη αλνηρηνύο), ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ, απνιύκαλζε θαη όρη
ηνπνζέηεζή ηνπο ζε κάηηα, κύηε, ζηόκα, ρξήζε κάζθαο (πθαζκάηηλεο ή απιήο
ρεηξνπξγηθήο) ππνρξεσηηθά ζε όινπο ηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο θαη όπνπ ππάξρεη ηζρπξή
ζύζηαζε ζε αλνηρηνύο.
Τπελζπκίδεηαη πσο ν ηόο είλαη ύπνπινο, δελ επεξεάδεηαη από ηε δέζηε, δελ
ππάξρνπλ θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ, αιιά νύηε θαη εκβόιην γηα ηελ πξόιεςή ηνπ,
πξνζβάιεη όιεο ηηο ειηθίεο θαη λνζνύλ βαξύηεξα νη επάισηεο νκάδεο θαη νη ειηθησκέλνη.
Η ειαθξηά ελδερνκέλσο λόζεζε ηεο λεαξάο ειηθίαο, κε κεγάιν πνζνζηό
αζπκπησκαηηθώλ αηόκσλ δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα απνηειεί άιινζη γηα ηε κε
ηήξεζε ησλ αλσηέξσλ κέηξσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο
θαη καδηθνύο ρώξνπο δηαζθέδαζεο, όπνπ ν θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ απμάλεηαη
γεσκεηξηθά.
Επίζεο θαινύκε όινπο ηνπο πνιίηεο λα εκπηζηεύνληαη ηηο επηζηεκνληθέο
απόςεηο γηα ηνλ θνξνλντό θαη λα κελ επεξεάδνληαη από ζεσξίεο ζπλνκσζίαο πνπ
πεξηθξνλνύλ ηελ θξηζηκόηεηα ησλ γεγνλόησλ, αξλνύληαη ηελ ύπαξμε ηνπ ηνύ θαη δελ
θαηαλννύλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Παξάιιεια, ε πνιηηεία ζα πξέπεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε λα εληζρύζεη ην
ύζηεκα Τγείαο ζε όιε ηε ρώξα θαη ηδηαίηεξα ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο κε κόληκν
πξνζσπηθό θαη ζύγρξνλν εμνπιηζκό. Σέινο θαινύκε γηα κία αθόκα θνξά ηε λενιαία
καο, κε ηελ σξηκόηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα πνπ ηε δηαθξίλεη, λα ζπκβάιιεη
απνθαζηζηηθά ζηνλ πεξηνξηζκό δηαζπνξάο ηνπ ηνύ.
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