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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οδθγίεσ προφφλαξθσ από τον καφςωνα
Απνθπγή έθζεζεο ζηνλ ήιην θαη παξακνλή ζε ζθηαζκέλνπο θαη δξνζεξνύο ρώξνπο.
Σε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο έθζεζεο ζηνλ ήιην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαπέιν θαη
ζθνπξόρξσκα γπαιηά.
Η έλδπζε λα απνηειείηαη θαηά πξνηίκεζε από ιεπηά, επξύρσξα, αλνηρηόρξσκα, θπξίσο
βακβαθεξά ελδύκαηα.
Απνθπγή, θαηά ην δπλαηό, ζσκαηηθήο θόπσζεο θαη εξγαζίαο ηηο ζεξκέο ώξεο ηεο εκέξαο.
Άθζνλε ιήςε δξνζεξνύ λεξνύ ή θπζηθώλ ρπκώλ. Απνθπγή ζαθραξνύρσλ, αλζξαθνύρσλ
πνηώλ.
Λήςε ειαθξάο, κε ιηπαξήο, αιαηηζκέλεο ηξνθήο, θαηαλεκεκέλεο ζε κηθξά ζπρλά
γεύκαηα. Απνθπγή νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ.
Σπρλά δξνζεξά ινπηξά, ηνπνζέηεζε ςπρξώλ επηζεκάησλ.
Οη επξηζθόκελνη ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ηδίσο όζνη ιακβάλνπλ δηνπξεηηθά,
εξεκηζηηθά, αληηππεξηαζηθά, αληητζηακηληθά, Β΄αλαζηνιείο θ.ι.π. θάξκαθα πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε δηαξθή επαθή κε ηνπο ζεξάπνληεο γηαηξνύο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
ιακβάλνπλ ηηο αλάινγεο νδεγίεο.
Επίζεο, ζε δηαξθή επαθή κε ηνπο γηαηξνύο ηνπο πξέπεη λα βξίζθνληαη όζνη πάζρνπλ από
λνζήκαηα ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ, θεληξηθνύ λεπξηθνύ θαη αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, νη
δηαβεηηθνί, λεθξνπαζείο, αιθννιηθνί θαζώο θαη νη πάζρνληεο από πάζεο θύζεσο βαξέα
λνζήκαηα.
Οη εππαζείο θαηεγνξίεο πιεζπζκνύ ( βξέθε, παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ππεξήιηθεο,
έγθπεο, παρύζαξθνη θ.ι.π.) λα ηεξνύλ κε ζρνιαζηηθόηεηα ηα κέηξα πξνθύιαμεο θαη λα
επηθνηλσλήζνπλ άκεζα κε ην γηαηξό ηνπο εθόζνλ εκθαλίζνπλ ζύκπησκα ην νπνίν
ελδερνκέλσο είλαη απνηέιεζκα ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ όπσο δάιε, θεθαιαιγία, ίιηγγν,
ππλειία, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, λαπηία, εκεηνύο, θξάκπεο θ.ι.π.

Κλιματιηόμενοι χώροι του Διμου Μεγαρζων, για τθν αντιμετώπιςθ
του καφςωνα
Σφμφωνα με ςχετικζσ ανακοινϊςεισ τθσ ΕΜΥ και τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ ηοφμε ιδθ ςε ςυνκικεσ καφςωνα
λόγω των υψθλϊν κερμοκραςιϊν από χκζσ Τετάρτθ 28 Ιουλίου και
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ κα διαρκζςει μζχρι τα μζςα τθσ προςεχοφσ
εβδομάδοσ.

Οςο διαρκεί ο καφςωνασ, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζκτακτθσ
αυτισ κατάςταςθσ όπωσ κάκε φορά ςε ανάλογθ περίπτωςθ ο Διμοσ
Μεγαρζων κζτει ςτθν διάκεςθ των ςυμπολιτϊν που ζχουν ανάγκθ
κλιματιηόμενουσ χϊρουσ, όπωσ είναι ςτα Μζγαρα θ αίκουςα
Συνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων και
θ αίκουςα του ΚΑΠΗ Μεγάρων, ενϊ ςτθ Νζα Πζραμο μπορεί να δεχκεί
πολίτεσ, που χρειάηονται φιλοξενία θ αίκουςα Συνεδριάςεων του
Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ και ςτθν Κινζτα ο χϊροσ τθσ αίκουςασ του
ΚΑΠΗ.
Οποιοι ςυμπολίτεσ το επικυμοφν μποροφν να επικοινωνοφν με το
ςυντονιςτικό κζντρο του Διμου Μεγαρζων (τθλζφωνο 22960 80150)
Τετάρτθ – Πζμπτθ και Παραςκευι και γενικά τισ κακθμερινζσ: ϊρεσ
07.00 ζωσ 20.00 και Σαββατοκφριακα ϊρεσ: 10.00 ζωσ 20.00.
Η φιλοξενία των ατόμων, που ζχουν ανάγκθ κα γίνεται ςφμφωνα
με τα μζτρα προςταςίασ, που ιςχφουν, για τθν πανδθμία του
Κορωνοϊοφ.
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