Να αποσυρθεί ΧΘΕΣ η απαράδεκτη έκδοση οδηγίας του ΕΟΔΥ που ζητά οι εργαζόμενοι
στην Υγεία να αντιμετωπίζουν τον Κορωνοιό χωρίς μέτρα προστασίας!!!.
Την έμμεση ομολογία του ΕΟΔΥ για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται σε μέσα ατομικής προστασίας
των υγειονομικών αποτελεί η έκδοση οδηγίας με τίτλο «Οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής
προστασίας σε περίπτωση ελλείψεων». Ζητά, όταν υπάρχει σοβαρή έλλειψη μέτρων προστασίας, ότι
μπορεί οι Υγειονομικοί να αντιμετωπίζουν τα πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του Κορωνοϊού
ΜΟΝΟ με ένα πολύ καλό πλύσιμο των χεριών!!!. Θαυμάστε τους:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2.
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Νοσηλεία ασθενών με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό.
«Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας, το προσωπικό
υπηρεσιών υγείας μπορεί να μη χρησιμοποιεί γάντια ή προστατευτική ρόμπα αλλά να
χρησιμοποιεί την ίδια οφθαλμική προστασία (γυαλιά) ΚΑΙ την ίδια μάσκα υψηλής αναπνευστικής
προστασίας, τα οποία αφαιρούνται αν καταστραφούν, λερωθούν ή με την αποχώρηση από τη
νοσηλευτική μονάδα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται απλή χειρουργική μάσκα, αυτή πρέπει να
αντικαθίσταται όποτε υγρανθεί η εσωτερική πλευρά. Αντί γαντιών προτείνεται η εφαρμογή της
υγιεινής των χεριών κα η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού μετά από κάθε επαφή με ασθενή.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις χειρισμών με κίνδυνο πρόκλησης αερολύματος.»
Η απαράδεκτη οδηγία που αποτελεί ομολογία αποτυχίας του κυβερνητικού σχεδιασμού πρέπει τώρα να
αποσυρθεί. Αντί η Κυβέρνηση να μιλά για την ατομική ευθύνη ας αναλάβει τις δικές της ευθύνες και ας
φροντίσει ΕΔΩ και ΤΩΡΑ για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων προστασίας για τους εργαζόμενους
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Καλούμε ΑΜΕΣΑ- ΧΘΕΣ το Υπουργείο Υγείας να ανακαλέσει την απαράδεκτη οδηγία του ΕΟΔΥ και να
φροντίσει να εφοδιαστούν ΟΛΕΣ οι Δημόσιες Δομές Υγείας, καλύπτοντας όλους τους εργαζόμενους, με
την αναγκαία ποσότητα και ποιότητα Μέτρων Ατομικής Προστασίας.
Ο κ. Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «είμαστε σε πόλεμο». Το ελάχιστο που οφείλουν ο ίδιος, η Κυβέρνηση
της Ν.Δ και το Υπουργείο Υγείας είναι να μην μας στέλνετε άοπλους και ανυπεράσπιστους στη Μάχη
κατά του Κορωνοϊού, αλλά να μας εξασφαλίσετε τα αναγκαία Μέτρα Ατομικής Προστασίας, για να
περιθάλψουμε με Ασφάλεια και αξιοπρέπεια τους ασθενείς. ΜΑΣ ΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΕ!!.
Καλούμε τα Σωματεία Εργαζομένων, με παρεμβάσεις τους στις Διοικήσεις να διεκδικήσουν ΟΛΑ τα
αναγκαία Μέτρα Ατομικής Προστασίας, για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για
την αντιμετώπιση της πανδημίας και να ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ να κινδυνεύσουν εργαζόμενοι και ασθενείς
λόγω ελλείψεων σε εξοπλισμό Προστασίας.
Όσο αφορά τη πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) δεν έχει καιρό να ασχολείται με τέτοιες μικρές
«λεπτομέρειες» που αφορούν την Ασφάλεια και την Υγεία των Εργαζομένων. Έχει πιάσει το
«λιβανιστήρι» και ευχαριστεί τη Κυβέρνηση της Ν.Δ για το Δώρο Πάσχα, γνωστό ως «φιλοδώρημα».
Είπαμε «έκαστος εφ’ ω ετάχθη»….

