
 
 

  

 

Αρ. Πρωτ. 317/73/Αναπτ.                           Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020 
 

Προς  

Στελέχη  4 Κλάδων 

Τοπικούς Εφόρους 

Περιφερειακούς Εφόρους 

Θέμα: Οδηγίες προφύλαξης από τον κωρονοϊό 

 

Έσο έτοιμος: Ο Οδηγισμός πάντοτε έτοιμος, αξιοποιεί την ενημέρωση και 

οργανώνει την πρόληψη  με στόχο το καλό όλων γύρω μας. Καθημερινά 

πλημμυριζόμαστε από πολυάριθμες πληροφορίες επίσημες ή 

αποπροσανατολιστικές.  

 

Επειδή η γνώση είναι δύναμη! 

Επειδή μόνο η ψυχραιμία φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα!  

Κι επειδή τα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, που έχουν αντιμετωπίσει 

ποικίλες έκτακτες συνθήκες, γνωρίζουν ότι μόνο η καλή οργάνωση και ο 

συντονισμός  οδηγεί στην επιτυχία κάθε προσπάθειας.  

Γι αυτό προετοιμαζόμαστε, ενημερωνόμαστε έγκαιρα και έγκυρα, ενημερώνουμε 

τους γύρω μας, δε χάνουμε την ψυχραιμία μας  και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση 

με σοβαρότητα. 

 

Παρακαλούμε, λοιπόν: 

 να μεριμνήσετε να τηρούνται όλες οι διαδικασίες υγιεινής, αλλά και να 

δημιουργείτε κλίμα ηρεμίας και αίσθημα ασφάλειας σε μικρούς και μεγάλους στις 

Οδηγικές δράσεις. 

 να φροντίσετε ώστε όλες οι Εστίες να είναι συνεχώς εφοδιασμένες με όλα τα 

απαραίτητα είδη ατομικής υγιεινής (σαπούνι, αλκοολούχο διάλυμα, αντισηπτικό, 

χαρτομάντιλα) για χρήση από όλους μετά από κάθε δραστηριότητα, καθώς και 

για τον καλό αερισμό και καθαριότητα των χώρων. 

 να αναρτήσετε σε εμφανές σημείο κάθε εστίας, το έντυπο «Έκδοση 8 Οδηγιών» 

της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 να μοιράσετε στους γονείς έντυπα ή ηλεκτρονικά το αρχείο «Οδηγίες για τους 

γονείς».  

 

 



 
 
 

 

 να ενημερώνεστε τακτικά από τοπικά ΜΜΕ σχετικά με τις κατά τόπους οδηγίες 

όσον αφορά στην εξέλιξη του φαινομένου και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

πιθανά θα ισχύσουν. 

 Κάθε Τοπικός Έφορος να ενημερώνει σχετικά την/τον Περιφερειακή/ό Έφορο 

για τις εξελίξεις.  

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε έγκυρες και 

επίσημες πηγές όπως: Υπουργείο Υγείας (https://www.moh.gov.gr), Εθνικός 

Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr) και Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας (https://www.civilprotection.gr/el).  

 

Η Κεντρική Διοίκηση θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το θέμα καθώς 

και τις οδηγίες και κατευθύνσεις που θα δοθούν από την πολιτεία και εφόσον κριθεί 

ότι διαφοροποιείται η κατάσταση, θα δοθούν έγκαιρα νεότερες οδηγίες προς όλους. 

 

Ας έχουμε, λοιπόν, το νου μας αλλά και το κεφάλι ψηλά, με χαμόγελο! 

 

 

 

Με οδηγικούς χαιρετισμούς, 

 

Μαρίνα Αλεξοπούλου 

Γενική Έφορος 

 
 

Συνημμένα:  

Έκδοση 8 Οδηγιών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

Οδηγίες προς γονείς Μέτρα Προστασίας  

https://www.moh.gov.gr/
https://eody.gov.gr/
https://www.civilprotection.gr/el

