ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Λευκάδα, 21/9/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης

Αγαπητοί συμπολίτες,

Η πρωτοφανής θεομηνία που έπληξε το Ιόνιο το τριήμερο 17-19 Σεπτεμβρίου 2020, άφησε
πίσω της σημαντικές ζημιές στις περιουσίες των συνανθρώπων μας. Στο επίκεντρο της
καταστροφής βρέθηκε ο Δήμος Σάμης στο Νομό Κεφαλληνίας. Κατόπιν αιτήματος για
παροχή βοήθειας στους πληγέντες από την θεομηνία, μένουμε πιστοί στην αρχή μας να
διατηρήσουμε την φλόγα του εθελοντισμού αναμμένη και αναλαμβάνουμε την
πρωτοβουλία να συλλέξουμε αγαθά με σκοπό να συνδράμουμε τους συνανθρώπους μας
που δοκιμάζονται.

Ως εκ τούτου, καλώ να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή, με σεβασμό πάντα στα
υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπιστεί για την αποφυγή διάδοσης του ιού covid-19,
συγκεντρώνοντας αγαθά που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των πληγέντων.
Ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι η συγκέντρωση των ειδών θα γίνει στο χώρο του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας στο Διοικητήριο, από Δευτέρα 21/9 έως
Πέμπτη 24/9, και ώρες 9:00 με 15:00.
Προτεινόμενα είδη συνεισφοράς:
•

Είδη Ένδυσης (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά και βρεφικά- καθαρά & συσκευασμένα
ανά φύλο & ηλικία)

•

Παπούτσια (αθλητικά, μποτάκια)

•

Κουβέρτες, σεντόνια

•

Μπουφάν

•

Κάλτσες

Τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως:
•

Φρυγανιές

•

Κρουασάν

•

Μπισκότα διάφορα (μικρές συσκευασίες)

•

Ξηροί καρποί (μικρές συσκευασίες)

•

Παστέλια

•

Κονσέρβες (με αυτόνομο άνοιγμα )

•

Νερό

•

Γάλα εβαπορέ

•

Χυμοί

•

Πλαστικά κουτάλια και πιρούνια

Βρεφικά είδη, όπως:
•

Γάλα βρεφικό

•

Μπιμπερό

•

Κρέμες (έτοιμες, σε ατομικά βαζάκια)

•

Μωρομάντηλα

•

Πάνες

Είδη προσωπικής υγιεινής, όπως:
•

Χαρτί υγείας

•

Σερβιέτες, ταμπόν

•

Σαμπουάν-αφρόλουτρα

•

Οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες

•

Σαπούνια

•

Πάνες για ηλικιωμένους

Υγειονομικό υλικό, όπως:
•

Βαμβάκι

•

Γάζες

•

Επίδεσμοι

•

Φυσιολογικοί οροί

•

Αντιϊσταμινικές αλοιφές

•

Αντισηπτικά

•

Αυτοκόλλητες γάζες για τραύματα

Αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας, όχι μόνο με
λόγια αλλά και με πράξεις προκειμένου να ανακουφιστούν από τις συνέπειες της
θεομηνίας.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Λευκάδας

Χαράλαμπος Καλός

