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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χαράλαμπος Καλός: "Με αίσθημα ευθύνης αντιμετωπίζει τη κατάσταση ο Δήμος
Λευκάδας"
Με αίσθημα ευθύνης ο Δήμος Λευκάδας συνεχίζει τις δράσεις και ενέργειες, με στόχο την
προάσπιση της υγείας των πολιτών, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο από τις επιπτώσεις του
κορονοϊού.
Συγκεκριμένα, απολυμάνθηκαν όλα τα απορριμματοφόρα και τα οχήματα της υπηρεσίας
του Πρασίνου και Καθαριότητας του δήμου, καθώς και όλοι οι κάδοι απορριμμάτων και
ανακύκλωσης. Επίσης, απολυμάνθηκαν δημόσιοι χώροι όπου παρατηρείται αυξημένη
κίνηση όπως, έξω από τράπεζες και φαρμακεία, καθώς επίσης και στα πεζοδρόμια
περιμετρικά της πόλης , επί της Γολέμη, και στην Κεντρική Αγορά.
Επιπροσθέτως, απολυμάνθηκαν οι κάτωθι σχολικές μονάδες: 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο
Νηπιαγωγείο, 5ο Νηπιαγωγείο, 8ο Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Περιγιαλίου, Νηπιαγωγείο
Βλυχού, 1ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, Δημοτικό Λυγιάς και το ΕΠΑΛ. Προχωρήσαμε στην
αναπλήρωση καθαριστιών, που ως στενές επαφές χρειάστηκαν να παραμείνουν εντός
οικείας.
Για το Σάββατο 26/2, έχει προγραμματισθεί η απολύμανση του Διοικητηρίου, των
δημοτικών καταστημάτων Βασιλικής, Νυδριού, Σφακιωτών και Καρυάς, καθώς και των
οχημάτων του δήμου και της ΔΕΠΟΚΑΛ.
Προχωρήσαμε στην διενέργεια τεστ Covid 19 στους υπαλλήλους του Δημαρχείου, όπου
όλα βρέθηκαν αρνητικά, προκειμένου να ενισχύουμε το δίχτυ προστασίας και να
συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην πρόληψη.
Η πρωτοβουλία του Δήμου για τη μεταφορά της κινητής μονάδας του ΕΟΔΥ στον χώρο του
ΚΑΠΗ, για τη διενέργεια Covid test, έχει αποδώσει τα μέγιστα και έχει συμβάλλει στην
ιχνηλάτιση του ιού.
Για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, η Δημοτική Αστυνομία συμβάλλει στην
προσπάθεια του δήμου, δίνοντας οδηγίες για την ορθή χρήση μάσκας και τη τήρηση των
μέτρων ασφαλείας.
Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό προσωπικό και σε όλους όσοι βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας.
Οι ενέργειές μας για την διασφάλιση της υγείας των πολιτών μας, θα συνεχιστούν και το
αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις διαρκείς υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
Με υπευθυνότητα και ψυχραιμία, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα τα
καταφέρουμε.
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