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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Δθμαρχοσ Μεγαρέων Γρηγόρησ ταμοφλησ, ζητεί από τον Διοικητθ τησ 2ησ ΔΤΠΕ,
το Κέντρο Τγείασ Μεγάρων, να γίνει «Κέντρο Αναφοράσ Κορωνοϊοφ»
Σθν περίοδο αυτι, που βριςκόμαςτε ςτο δεφτερο κφμα τθσ πανδθμίασ του
Κορωνοϊοφ, ο αρικμόσ των κρουςμάτων είναι ςυνεχώσ αυξανόμενοσ και προλθπτικά
ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ ζχει ιδθ ηθτιςει με ζγγραφό του
(αρικμ. Πρωτ:18814/21 Οκτωβρίου 2020) ςτθν 2θ ΔΤΠΕ να γίνει Κέντρο Αναφοράσ
του Κορωνοϊοφ το ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ζτςι ώςτε να είναι εφκολθ, άμεςθ και
γριγορθ θ μετάβαςθ των ςυμπολιτών για τθ ςχετικι εξζταςθ.
το ωσ άνω ζγγραφο, που απευκφνεται ςτον Διοικθτι τθσ 2θσ ΔΤΠΕ κ. Χρθςτο
Ροϊλό, ο Διμαρχοσ αναφζρει:
« Κφριε Διοικθτά
ασ γνωρίηουμε, ότι τον Μάρτιο, κατά τθ διάρκεια του πρώτου κφματοσ τθσ
πανδθμίασ και με τθν προοπτικι, ότι το Κ.Τ Μεγάρων κα γίνει κζντρο αναφοράσ για
τον κορονοϊό, ο Διμοσ δθμιοφργθςε, ςε ςυνεργαςία με το Κ.Τ Μεγάρων, εντόσ του
κτιρίου αυτοφ, χώρο για τθν υποδοχι και τθν εξζταςθ υπόπτων κρουςμάτων
κορονοϊοφ. Δυςτυχώσ όμωσ το Κ.Τ Μεγάρων δεν ςυμπεριελιφκθ ςτα κζντρα
αναφοράσ για τον κορονοϊό, που ανακοινώκθκαν.
Σθν περίοδο αυτι, που βριςκόμαςτε ςτο δεφτερο κφμα τθσ πανδθμίασ, που
προκαλεί ςυνεχώσ αυξανόμενο αρικμό κρουςμάτων κορονοϊοφ ςε όλθ τθ χώρα και
κατά ςυνζπεια και ςτον Διμο μασ, κεωροφμε, πωσ είναι επιβεβλθμζνο να γίνει το
Κ.Τ Μεγάρων κζντρο αναφοράσ για τον κορονοϊό, για τουσ παρακάτω λόγουσ.
Α. Η απόςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το Θριάςιο νοςοκομείο είναι
αποτρεπτικόσ παράγοντασ για τθν εκεί μετάβαςθ των πολιτών.
Β. Ο φόβοσ του ςυνωςτιςμοφ και του ςυγχρωτιςμοφ, που εκ των πραγμάτων
δθμιουργείται ςτο Θριάςιο νοςοκομείο, επίςθσ αποκαρρφνει τθν μετάβαςθ των
πολιτών.

Από τα παραπάνω προκφπτει, ότι θ δθμιουργία κζντρου αναφοράσ για τον
κορονοϊό ςτο Κ.Τ Μεγάρων κα διευκολφνει τθν άμεςθ και γριγορθ μετάβαςθ των
πολιτών για τθν ςχετικι εξζταςθ και ταυτόχρονα κα αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ
και ο ςυγχρωτιςμόσ ςτο Θριάςιο νοςοκομείο, το οποίο παράλλθλα κα αποφορτιςτεί
από όγκο εργαςιών.
Με τθν πεποίκθςθ, ότι αυτι τθν κρίςιμθ περίοδο, που πρζπει με κάκε τρόπο
να αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ, κα ανταποκρικείτε κετικά ςτο δίκαιο αίτθμα μασ
και κα δθμιουργιςετε κζντρο αναφοράσ για τον κορονοϊό ςτο Κ.Τ Μεγάρων.»
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