Πέμπτη 16 Απριλίου 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμος Αριστοτέλη – Δήμος αγάπης και κοινωνικής συνοχής και το Πάσχα
Σειρά δράσεων στήριξης των ασθενέστερων και πιο ευάλωτων οικονομικά και υγειονομικά
συμπολιτών μας, υλοποιούνται τις τελευταίες μέρες, με τη διάθεση πόρων του Δήμου
Αριστοτέλη, τη σύμπραξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «η Φροντίδα» και τη
συνδρομή ευαισθητοποιημένων ιδιωτών.
Χθες πραγματοποιήθηκε η διανομή τροφίμων σε 106 οικογένειες δικαιούχων του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Αριστοτέλη.
Για περίπου 70 συμπολίτες μας, λαμβάνεται μέριμνα σίτισης με την παραγωγή γευμάτων στις
εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας, με δαπάνες του Δήμου και τη συμμετοχή του έμψυχου
δυναμικού της ΔΗΚΕΔΑ «η Φροντίδα», ενώ μέσα από το σύστημα της «Τηλεφροντίδας» που έχει
ενεργοποιηθεί προς ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μεταφέρονται στα σπίτια
των συνδημοτών μας γεύματα σε ειδικά διαμορφωμένα κιβώτια, σε όλες τις κοινότητες όπου
κατοικούν οι ωφελούμενοι.
Μέσω της «Τηλεφροντίδας» επίσης, σε σταθερά σημεία που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες
κοινότητες, έχουν διανεμηθεί περίπου 4.000 μάσκες χειρουργικού τύπου για προστασία από τον
κορωνοϊό και ατομικές συσκευασίες αντισηπτικών, ενώ στο προσεχές διάστημα θα διανεμηθούν
άλλες 3.000 μάσκες. Στο προσωπικό της ΔΗΚΕΔΑ «Η Φροντίδα» που πρωτοστατεί στην
υλοποίηση του προγράμματος στήριξης των ευπαθών συμπολιτών μας κατ` οίκον, έχει
διανεμηθεί υψηλής ποιότητας εξοπλισμός προστασίας: μάσκες επαγγελματικού τύπου FFP3 με
βαλβίδα εκπνοής, γάντια υψηλής προστασίας και ολόσωμες φόρμες προστασίας.
Με αντίστοιχο υλικό προστασίας έχουν εφοδιαστεί και άλλοι εργαζόμενοι υπηρεσιών του Δήμου
που έρχονται σε καθημερινή επαφή με το κοινό για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ η
ΔΗΚΕΔΑ «η Φροντίδα» ενισχύεται με απαραίτητες λόγω των αναγκών της επιδημικής κρίσης
ειδικότητες (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές, Ειδικός Ιατρός). Το εν λόγω προσωπικό θα
υποστηρίξει τις υπάρχουσες δομές, αλλά και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί και πρόκειται να
λειτουργήσουν, όπως Δημοτικό Ιατρείο Λοιμώξεων του Αναπνευστικού και Εργαστήριο ελέγχου
για COVID 19, καθώς και υπηρεσία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
Θυμίζουμε επίσης την ειδική τηλεφωνική γραμμή της «Τηλεφροντίδας» του Δήμου Αριστοτέλη,
με αριθμό κλήσης 80-111-202020, που λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 07:00 - 17:00.
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, επισημαίνει σχετικά: «Περνάμε μια Μεγάλη
Εβδομάδα και Πάσχα ειδικών συνθηκών, αλλά δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Ο Δήμος
Αριστοτέλη, αναδεικνύεται σε Δήμο αγάπης και κοινωνικής συνοχής και αυτό είναι μια επιτυχία
όχι μόνο για τις δημοτικές δομές και υπηρεσίες, αλλά πρωτίστως για τους ανθρώπους που
αφιερώνουν εαυτούς στη βοήθεια εκείνων που τη χρειάζονται, μεταφέροντες έμπρακτα το
μήνυμα του Πάσχα. Τους ευχαριστούμε όλους.»
Από το Γραφείο Τύπου

