ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Λευκάδας, στα πλαίσια
προληπτικών μέτρων, που αφορά δράσεις για τον περιορισμό της
πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας του κορονοϊού στο νησί μας και
κατ’ επέκταση στην πατρίδα μας λαμβάνει μέτρα για την προστασία του
πληθυσμού των ευπαθών ομάδων που εξυπηρετεί αλλά και των εργαζομένων
του.
Ειδικότερα:
-Δεν θα πραγματοποιούνται μετρήσεις ζωτικών σημείων (μέτρηση αρτηριακής
πίεσης, σακχάρου κλπ) στους ωφελούμενους εκτός αν κριθεί επιτακτική
ανάγκη.
-Αυξάνεται η επικοινωνία (δια ζώσης ή τηλεφωνικά) με ωφελούμενους που
δεν διαθέτουν οικογενειακό περιβάλλον ή αυτό κατοικεί σε άλλη περιοχή ή για
σοβαρούς λόγους αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον ηλικιωμένο ή ΑΜΕΑ.
-Οι προγραμματισμένες επισκέψεις στους ωφελούμενους που αφορούν
οικογενειακή βοήθεια (π.χ. καθαριότητα οικίας) θα πραγματοποιούνται σε
περιορισμένο αριθμό και μόνο όταν αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο.
-Η παροχή υπηρεσιών που αφορά την φαρμακευτική αγωγή και την
προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης θα πραγματοποιείται κανονικά.
-Όλοι οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την υπηρεσία
για οτιδήποτε χρειαστούν ασχέτως των προγραμματισμένων επισκέψεων που
ίσχυαν μέχρι πρότινος. Η τηλεφωνική επικοινωνία θα είναι αμφίδρομή ώστε
να είμαστε σίγουροι για την υγεία και την ασφάλεια όλων των ωφελουμένων.
Επίσης το Βοήθεια στο Σπίτι σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κοινωνικές
δομές επεκτείνει την παροχή υπηρεσιών σε όλους αυτούς που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες και δεν είναι ωφελούμενοι.
Παρακαλούνται όλοι όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, το οικογενειακό
περιβάλλον αυτών που δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει ή οποιοσδήποτε
γνωρίζει άτομα που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία να επικοινωνήσει με
την γραμμή υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας στα τηλέφωνα 2645020260 και
2645360547 που λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
Οι εργαζόμενοι του προγράμματος, κοινωνικοί επιστήμονες,
νοσηλευτές – τριες και βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, ακολουθούν
πιστά τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ. Λαμβάνουν όλα τα μέτρα που
προβλέπονται για την προστασία της υγείας τόσο των ίδιων όσο και
των συμπολιτών μας που εξυπηρετούν. Χρησιμοποιούν τον απαραίτητο

υγειονομικό εξοπλισμό (προστατευτικές μάσκες ,γάντια, αντισηπτικό)
και τηρούν αυστηρά τις αποστάσεις ασφαλείας.
Η λειτουργία του Βοήθεια στο Σπίτι θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις
και τις ανάγκες που θα προκύπτουν. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα υπάρχει
σχετική ενημέρωση.
Το Βοήθεια στο Σπίτι πιστό στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη λειτουργία
του συνεχίζει και θα συνεχίζει να είναι στην πρώτη γραμμή, δίπλα στους
ωφελούμενους του και σε όλους όσους έχουν ανάγκη, πάντα με ασφάλεια για
την ασφάλεια όλων.
Σας ευχαριστούμε για την υπομονή, την κατανόηση και την συνεργασία σας.
Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε όλους!!!!
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