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ΠΡΟΣ: Προέδρους και Συμβούλους Τοπικών
Συμβουλίων Δήμου Ικαρίας
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και Καταγραφή δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και είναι
ιδιαίτερα ευάλωτοι σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης.
Ο Δήμος Ικαρίας, στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τη
διάδοση του κορωνοϊού και σε μια προσπάθεια να θωρακιστούν κοινωνικά αλλά και υγειονομικά οι
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, με τρόπο οργανωμένο
ργανωμένο και μέσα από ισότιμη μεταχείριση
και διαφανείς διαδικασίες, θα προσπαθήσει να εντοπίσει τις ανάγκες τους, να παρέμβει έγκαιρα και
αποτελεσματικά, να δώσει πρόσβαση στο δικαίωμα της Ζωής και της Υγείας, σε όλους.
Θεωρώντας αυτονόητο ότι στην προσπάθεια
προσπάθεια αυτή είναι επιτακτικό να βρεθούν αρωγοί τα
Τοπικά Συμβούλια Κοινοτήτων, αναλαμβάνοντας πιο ενεργό και όχι αποκλειστικά γνωμοδοτικό
ρόλο, η Δημοτική Αρχή απευθύνει έκκληση ώστε να μεριμνήσουν:
α. για την ενημέρωση των δημοτών οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες και αποδεδειγμένα δε μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικείες
τους, σχετικά με τη δράση του Δήμου Ικαρίας σε συνεργασία με τη δομή “Βοήθεια Στο Σπίτι” και
β. για την καταγραφή,, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των καταστάσεων ανά Δημοτική Ενότητα,
των δημοτών οι οποίοι χρήζουν λήψης κοινωνικών υπηρεσιών,
υπηρεσιών, (άπορων, οικονομικά αδυνάτων
αδυνάτων, και
όσων δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους
τους) ώστε να
συμπεριληφθούν
εριληφθούν και οι ιδιαίτερα ευάλωτοι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου
συνδημότες μας.
Παρακαλείσθε για την άμεση συνδρομή σας και την αποστολή στοιχείων απευθείας
στο e-mail: voitheiaikarias@gmail.com.
voitheiaikarias@gmail.com

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ

Δελτίο Τύπου Δήμου Ικαρίας 18/3/2020

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και με βάση
την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 23/17-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Ικαρίας
ανακοινώνει ότι μέσω της δομής ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ θα βοηθά συμπολίτες μας μέσω
τηλεφωνικού κέντρου, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες
τους.
Από αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 οι δημότες που χρήζουν ανάγκης εξυπηρέτησης είτε για
θέματα που αφορούν την φαρμακευτική τους περίθαλψη είτε σε προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης
και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο, θα μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο
22753 50111 και να καταθέτουν το αίτημά τους στους αρμόδιους υπαλλήλους.
Κατόπιν αυτού ο Δήμος θα διαπιστώνει εάν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες κι ακολούθως θα
αξιολογεί τα αιτήματα του πολίτη, τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα απαντηθούν και θα
διεκπεραιωθούν κατάλληλα. Επίσης αρμόδιοι υπάλληλοι θα παραδίδουν στην οικία των
συμπολιτών μας είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα, όπου αυτό είναι αναγκαίο κι απαιτητό.
Είναι αντιληπτό ότι στην παρούσα φάση που βιώνει η χώρα μας είναι χρέος μας να επιδείξουμε
υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Πληροφορίες θα αναρτώνται στο: https://voitheiaikarias.blogspot.com/
E mail επικοινωνίας : voitheiaikarias@gmail.com

