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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Βοήθεια στο Σπίτι» και για τη 2η καραντίνα 
 
Ζχοντασ ςαν ςτόχο να μθν μείνει  κανζνασ ςυμπολίτθσ μασ μόνοσ και αβοικθτοσ ςε αυτι τθν κρίςιμθ 
περίοδο που αντιμετωπίηουμε με το δεφτερο κφμα τθσ πανδθμίασ, το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικήσ 
Αλληλεγγφησ και Αθλητιςμοφ «ΗΡΟΔΩΡΟ» του Δήμου Μεγαρζων ενεργοποιεί το πρόγραμμα 
«Βοήθεια ςτο πίτι» ενιςχυμζνο από το προςωπικό και των άλλων δομών του νομικοφ προςώπου. 
 
Είναι το ίδιο  οργανωμζνο και μεκοδικό  ςχζδιο το οποίο  λειτοφργθςε εξαιρετικά και αποτελεςματικά 
κατά τθν πρϊτθ περίοδο καραντίνασ, και που κατάφερε να εξυπθρετιςει πολλοφσ ςυμπολίτεσ μασ που 
ανικαν ςε ευάλωτεσ και ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, κυρίωσ θλικιωμζνουσ και  μοναχικοφσ 
ανκρϊπουσ που δεν είχαν τθ δυνατότθτα να αυτοεξυπθρετθκοφν και να προμθκευτοφν τα απαραίτθτα 
τρόφιμα και φάρμακα. 

 

Κοινωνικοί λειτουργοί, νοςθλευτζσ και οικογενειακοί βοθκοί του προγράμματοσ, κα διεκπεραιϊνουν 

το ςυντομότερο δυνατόν  τα αιτιματα για παροχι βοικειασ ςτο ςπίτι με όλα τα μζτρα αςφάλειασ που 

προβλζπει ο ΕΟΔΥ και θ Πολιτικι Προςταςία. 

Συγκεκριμζνα το πρόγραμμα “Βοήθεια ςτο ςπίτι” κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, (Δευτζρα ωσ 

Παραςκευή  από 07.00 ωσ τισ 15.00) ςτουσ αρικμοφσ 2296026879, 22960 22161 και  22960 33785κα 

καταγράφει, αξιολογεί και κα διεκπεραιϊνει αιτιματα που αφοροφν: 

 Εξυπθρζτθςθ για κζματα φαρμακευτικισ περίκαλψθσ (Συνταγογράφθςθ – Παράδοςθ 
φαρμάκων από φαρμακεία και φαρμακεία του ΕΟΠΥ). 

 Ενεςοκεραπείεσ, μζτρθςθ ηωτικϊν ςθμείων. 

 Παροχι ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ (Αγορά και παράδοςθ τροφίμων από supermarket και λαϊκζσ 
αγορζσ με δαπάνθ που βαρφνει τουσ αιτοφντεσ). 

 Συνδρομι ςε υγειονομικζσ υπθρεςίεσ. 

 Διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υπθρεςιϊν όπωσ παραλαβι αιτιςεων παράδοςθ πιςτοποιθτικϊν, 
για τα πάςθσ φφςεωσ πιςτοποιθτικά που εκδίδονται μζςω ΚΕΠ. 

 Συμβουλευτικι και ψυχολογικι ςτιριξθ από το Εξειδικευμζνο Προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ 
(τθλεφωνικά και διαδικτυακά) 

 

Όπωσ τόνιςε θ  πρόεδροσ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟ» Γιάννα Ρήγα  το προςωπικό όλων των δομϊν του 
νομικοφ προςϊπου παραμζνει ςτο πλευρό των θλικιωμζνων και των άλλων ευπακϊν ομάδων του 
Διμου μασ και ςτθν 2θπερίοδο τθσ πανδθμίασ. Αυτζσ τισ δφςκολεσ ςτιγμζσ ασ γίνει το «Βοήθεια ςτο 
ςπίτι» το ςτήριγμα και η αςπίδα προςταςίασ για κάθε ευάλωτο ςυμπολίτη μασ.  

 

 



 

 

 


