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Μζγαρα, 18 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μζτρα πρόληψησ επιπτϊςεων 
από την εμφάνιςη υψηλϊν θερμοκραςιϊν και καφςωνα 

 
Για τα δεδομζνα των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν τθσ χϊρασ μασ , ο καφςωνασ 

αποτελεί εποχιακό φαινόμενο, που παρατθρείται κατά τουσ κερινοφσ μινεσ 
ιδιαίτερα πιο ζντονα ςτισ πόλεισ. 

Ο Δήμοσ Μεγαρζων μεριμνά ζτςι ϊςτε, όςοι αντιμετωπίηουν  προβλιματα 
εξαιτίασ των υψθλϊν κερμοκραςιϊν και του καφςωνα,  να μποροφν να βρίςκουν 
καταλφματα ςε όλουσ τουσ χϊρουσ και τισ αίκουςεσ του Διμου που κλιματίηονται,  
( ΚΑΠΗ και Δθμοτικά καταςτιματα Μεγάρων και Νζασ Περάμου και ςτθν Δθμοτικι 
ενότθτα τθσ Κινζτασ). 

Είναι γνωςτό ότι από τον καφςωνα κινδυνεφουν περιςςότερο οι 
ηλικιωμζνοι, τα μωρά και τα μικρά παιδιά, ζγκυεσ και κθλάηουςεσ γυναίκεσ, άτομα 
που είναι υπζρβαρα και παχφςαρκα, άτομα που εργάηονται ι αςκοφνται ζντονα ςε 
ηεςτό περιβάλλον, άτομα με οξεία νόςο, όπωσ λοίμωξη με πυρετό ι 
γαςτρεντερίτιδα, άτομα με χρόνιεσ πακιςεισ( αναπνευςτικζσ και καρδιαγγειακζσ 
πακιςεισ, υπζρταςθ, ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, πνευμονοπάκειεσ, νεφροπάκειεσ κλπ). 

Όλα αυτά τα άτομα πρζπει να προφυλάςςονται κατάλλθλα με 
ςυγκεκριμζνα μζτρα: 

- Παραμονι ςε χϊρουσ που κλιματίηονται 
- Ντφςιμο ελαφρφ 
- Χριςθ καπζλου 
- Γυαλιά θλίου ςκουρόχρωμα με φακοφσ που προςτατεφουν από τθν 

θλιακι ακτινοβολία 
- Αποφυγι ζκκεςθσ ςτον Ηλιο 
- Αποφυγι βαριάσ ςωματικισ εργαςίασ 
- Πολλά χλιαρά ντοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και τοποκζτθςθ 

επικεμάτων ςτο κεφάλι και ςτο λαιμό 
- Μικρά ςε ποςότθτα και ελαφριά γεφματα (πολλά φροφτα και λαχανικά) 
- Λιψθ άφκονων υγρϊν (νεροφ και χυμϊν φροφτων) 
- Οι θλικιωμζνοι να μθν εγκαταλείπονται μόνοι τουσ αλλά να 

εξαςφαλίηεται κάποιο άτομο για τθν κακθμερινι τουσ φροντίδα. 



Σε κάκε περίπτωςθ όςοι ζχουν ανάγκθ μποροφν να ηθτοφν βοικεια και 
ςυνδρομι από τισ Υπθρεςίεσ του Διμου Μεγαρζων ςτα εξισ τθλζφωνα: 
- Γραφείο Δθμάρχου: 22960 81841 
- Γραφείο Επικοινωνίασ: 22960 24527  
- ΚΑΠΗ Μεγάρων: 22960 80 150  και 22960 80650 
- ΚΑΠΗ Κινζττασ: 22960 65 700 
- ΚΑΠΗ Νζασ Περάμου: 22960 34 876 
- Κζντρο Κοινότθτασ Διμου Μεγαρζων: 22960 26862 
- Δθμοτικό Αςκενοφόρο: 22960 83 100 
- Βοικεια ςτο ςπίτι: 22960 26879 και 22960 34470 

 
Για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ Υγείασ από αιωροφμενα ςωματίδια οι ζχοντεσ 
ανάγκθ μποροφν να ενθμερϊνονται και να παίρνουν μζτρα προφφλαξθσ ςτον 
ιςτότοπο του Υπουργείου Υγείασ (www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-
dhmosias-ygieinhs/ygieinh-periballontos/prostasia-poiothtas-aera/3005-systaseis-
gia-thn-atmosfairikh-rypansh). 
 
 

- Σε κάθε περίπτωςη οι ποιλίτεσ μποροφν να επικοινωνοφν με  το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. 

(Εθνικό Κζντρο Επιχειρήςεων Υγείασ), το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ (Εθνικόσ Οργανιςμόσ 

Δημόςιασ Υγείασ), που  βρίςκονται ςε εικοςιτετράωρη επιχειρηςιακή ετοιμότητα, 

ςτα τηλζφωνα επικοινωνίασ: ΕΚΕΠΥ: 2106822445, ΕΚΑΒ:166, ΕΟΔΥ:2105212000.  
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