Μέτρα πρόληψης κατά του ιου COVID-19
για τις δομές Αστέγων και τις Δομές Παροχής Βασικών αγαθών
του Ομίλου για την Unesco Πειραιώς και Νήσων

Προτάσεις για έκτακτα μέτρα, λόγω κορονοϊού για τις δομές Αστέγων.


Θα γίνεται τακτική απολύμανση των χώρων κατ’ ελάχιστο κάθε 10 με 15 μέρες. Σας έχουμε
ενημερώσει πως η επόμενη απολύμανση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020.



Τα κλιματιστικά έχουν ήδη καθαριστεί πριν από 1 μήνα περίπου και μπήκαν ειδικά φίλτρα Από την
εταιρεία καθαρισμού μας ενημέρωσαν ότι δεν ενδείκνυται ξανά μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα.
Παρόλα αυτά να μας ενημερώσετε αν προκύψουν σχετικές βλάβες στα κλιματιστικά σας.



Σας έχουμε ήδη στείλει αντλίες με αντισηπτικό. Να τοποθετηθούν σε ευδιάκριτα σημεία σε όλους τους
ορόφους (με έμφαση στα σημεία εισόδου και εξόδου από το χώρο της δομής, καθώς και στην είσοδο
του ιατρείου) Αν χρειάζεστε παραπάνω, σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά.



Οι ωφελούμενοι πρέπει να αποφύγουν την άσκοπή μετακίνηση τους εκτός Δομής. Προτείνουμε να
λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δύο τραπεζαρίες οι οποίες θα πρέπει να καθαρίζονται συχνά με τα
απολυμαντικά που σας έχουμε ήδη προμηθεύσει. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό είναι το σπίτι
τους και πως οι οδηγίες από τους Κρατικούς Φορείς (Υπουργείο Υγείας, Κυβέρνηση, κα) που
υπάρχουν είναι να «Μένετε σπίτι σας»



Οι νέες αιτήσεις για ΑΚΗΑ και ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ θα κατατίθεται μέχρι νεωτέρας ηλεκτρονικά στην
διεύθυνση unescop@otenet.gr ή τηλεφωνικά στα 2104179797 και 2104132273



Το νοσηλευτικό προσωπικό της δομής να θερμομετρά συχνά (τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα) τους
ωφελούμενους. Για τη διευκόλυνση σας θα σας αποσταλούν θερμόμετρα μετώπου υπερύθρων τη
Τετάρτη 18/3/2020. Αν κάποιος από τους ωφελούμενους αισθανθεί ατονία παρουσιάζει εμπύρετο και
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού οφείλει να μεταβεί άμεσα σε νοσοκομείο αναφοράς για
αποκλεισμό λοίμωξης από κορονοϊό. Εναλλακτικά να ενημερώσει κατευθείαν τον γιατρό ή τον
νοσηλευτή υπηρεσίας ή τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό.



Μπορείτε να χορηγείτε κατευθείαν μάσκες στους ωφελούμενους που παρουσιάζουν συμπτώματα
λοίμωξης αναπνευστικού, τις οποίες οφείλουν να χρησιμοποιούν συνέχεια κατά την παραμονή του
στο χώρο της δομής. Εφιστούμε τη προσοχή σας στη συνετή διαχείριση των μασκών που σας
διατίθενται, καθώς όπως γνωρίζεται είναι από τα υλικά που έχουν επιταχθεί για τις ανάγκες των
νοσοκομείων. Επιπλέον σας ενημερώνουμε πως τα κεντρικά αναζητούν για να προβούν σε
παραγγελία επαρκούς ποσότητας



Το ιατρείο σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, οφείλει να ενημερώνει για την σοβαρότητα της
κατάστασης και να επαναδιατυπώνονται τα μέτρα πρόληψης. Απαιτούμε καθημερινή ενημέρωση αν
κάποιος παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα και αν μετά από υπόδειξη τόσο του Ιατρού της δομής όσο και
των νοσηλευτριών αρνείται στην συμμόρφωση πχ να επισκεφτεί κάποιο νοσοκομείο. Οι ωφελούμενοι
δύνανται να αποβάλλονται μόνο με απόφαση του Πρόεδρου και της Γενικής Διευθύντριας.



Δυστυχώς δε μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς για τη λειτουργία Δομής με προσωπικό ασφαλείας.
Το έμμισθο προσωπικό της Δομής ελέγχεται από τη Περιφέρεια Αττικής. Αναμένονται οδηγίες από τη
Περιφέρεια. Μέχρι τότε υπάρχει η δυνατότητα χρήση άδειας ειδικού σκοπού και κανονικής άδειας.



Σας έχουμε στείλει και θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα υγρό σαπούνι και χειροπετσέτες στα
σημεία όπου πλένουν οι ωφελούμενοι τα χέρια τους.



Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για την ατομική τους υγιεινή. Επιπλέον από τη πλευρά μας,
θα υπάρχει τακτική ενημέρωση μέσα από τηλεδιασκέψεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας αλλά και
όποιο άλλο θέμα θέλετε να θέσετε προς συζήτηση.



Σας έχουμε στείλει ενδυμάτα µιας χρήσεως και γίνεται προσπάθεια να βρεθούν μάσκες υψηλής
προστασίας (FFP 3) στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τουλάχιστον.

Προτάσεις για έκτακτα μέτρα, λόγω κορονοϊού για τις Δ.Π.Β.Α
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ.


Οι εξυπηρετούμενοι της Δ.Π.Β.Α- Κοινωνικό Συσσίτιο, που δεν είναι ενταγμένοι στις Δομές Αστέγων,
να λαμβάνουν τη μερίδα ή τις μερίδες με το φαγητό τους σε πακέτο με δοχείο μιας χρήσης που θα
προμηθεύει ο Όμιλος. Για τους ωφελούμενους των Δομών Αστέγων θα τίθεται σε χρήση και οι δύο
τραπεζαρίες για την ομαλή λειτουργία του Συσσιτίου.



Αφού οι ωφελούμενοι του Συσσιτίου (που ΔΕΝ είναι και ωφελούμενοι των Δομών Αστέγων) , θα
εξυπηρετούνται με «φαγητό σε πακέτο», και έχουν τεθεί σε χρήση και οι δύο τραπεζαρίες κάθε δομής,
δεν υπάρχει λόγος απομάκρυνσης ωφελούμενων, αλλά απαιτείται ο ενδελεχής έλεγχος της παρουσίας

τους γιατί η απομάκρυνση τους ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους. Η εντολή της Κυβέρνησης είναι
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» και επαναλαμβάνουμε πως ΣΠΙΤΙ για αυτούς τους δικαιούχους του Υπνωτηρίου
είναι η ΔΟΜΗ ΜΑΣ!


Να δημιουργηθούν ‘’σταθμοί προσωπικής υγιεινής‘’ των εξυπηρετούμενων, με τη χρήση
αντισηπτικών, κρεμοσάπουνων, χειροπετσετών, πριν και μετά τη λήξη του κοινωνικού συσσιτίου.

2 . ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ


Οι νέες αιτήσεις για ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΣΥΣΣΙΤΙΟ και ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ θα κατατίθεται μέχρι νεωτέρας
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση unescop@otenet.gr ή τηλεφωνικά στα 2104179797 και 2104132273
Αυτή τη περίοδο δε θα γίνεται επαναξιολόγηση. Η προσκόμηση δικαιολογητικών εγγραφών για τις
αιτήσεις που θα έχουν γίνει ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά θα γίνεται όταν αυτή ζητείται με ηλεκτρονική
ή τηλεφωνική επικοινωνία



Για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: Την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η κύρια διανομή να οριστεί
συγκεκριμένη ώρα που θα μπορέσει να προσέλθει ο καθένας ώστε να προσέρχονται ομάδες ανά 15
λεπτά χωρίς να ξεπερνάν τα 10 άτομα. Στη σειρά αναμονής να υπάρχει η απόσταση μεγαλύτερη των
2 μέτρων



Να δημιουργηθεί ‘’ σταθμός προσωπικής υγιεινής ‘’ των εξυπηρετούμενων, με τη χρήση αντισηπτικών,
κρεμοσάπουνων, χειροπετσετών.

