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Άρση μέτρων: Τα μέτρα χαλάρωσης που ισχύουν από σή-μερα
μας φέρνουν πιο κοντά στην κανονικότητα. ...

Σάββατο, 19/2 και

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας παρακολουθώντας την
αποκλιμάκωση των σκληρών δεικτών της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2 με
μείωση των νέων εισαγωγών, του συνόλου των νοσηλευόμενων ασθενών, των
διασωληνωμένων, αλλά και των θανάτων, εισηγήθηκε την άρση των περιοριστικών
μέτρων που αφορούν αποκλειστικά στις δραστηριότητες πλήρως εμβολιασμένων
πολιτών με στόχο τη σταδιακή επαναφορά στην προ κορονοϊού κατάσταση.
Τα νέα μέτρα χαλάρωσης τίθενται από σήμερα σε ισχύ. Για τους μη
εμβολιασμένους ισχύουν οι προηγούμενες απαγορεύσεις. Υποχρεωτική παραμένει
η διπλή μάσκα ή η μάσκα υψηλής προστασίας σε σούπερ μάρκετ και Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, αλλά και η χρήση μάσκας σε κλειστούς και εξωτερικούς χώρους.
Τα νέα μέτρα είναι τα εξής:
Άρση της απαγόρευσης ορθίων στον κλάδο της διασκέδασης
Επαναφορά των σχολικών εκδρομών
Αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 50%
Εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο 20%
«Προσοχή» λένε οι επιστήμονες
Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η άρση των περιορισμών σε καμία περίπτωση
δεν θα πρέπει να μεταφραστεί ότι φτάνουμε στο τέλος της πανδημίας. «Ας μην
ξεχνάμε ότι σχεδόν 20.000 άνθρωποι μολύνονται καθημερινά σήμερα στην
επικράτεια. Όμως, παρατηρώντας την αποκλιμάκωση των σκληρών δεικτών σε μια
χώρα, όπου το 80% του ενήλικου πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί, και κατανοώντας
τη σημαντική επιβάρυνση όλων μας από τα απαραίτητα μέχρι σήμερα μέτρα,
ξεκινούμε με μικρά αλλά σταθερά βήματα να αίρουμε κάποια περιοριστικά μέτρα
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σε δραστηριότητες μέτριας επικινδυνότητας και ενώ φυσικά θα συνεχίσουμε να
παρακολουθούμε στενά την πορεία της πανδημίας»
, δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας η καθηγήτρια
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα
Παπαευαγγέλου.
Πρόσθεσε ότι με την τωρινή επιδημιολογική εικόνα της χώρας, αλλά και την
επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν είμαστε έτοιμοι να
ακολουθήσουμε το παράδειγμα κάποιων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που
αποφάσισαν ήδη την άρση όλων των μέτρων.
«Είναι προφανές ότι περνάμε σε μια φάση όπου θα συνυπάρχουμε με τον ιό να
κυκλοφορεί ανάμεσα μας και που ο καθένας από μας θα πρέπει να παίρνει τις
αποφάσεις του σχετικά με τις δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχει,
ανάλογα με την ηλικία του, την υγεία του και την παρουσία ευάλωτων ανθρώπων
στο σπίτι του», σημείωσε η κ. Παπαευαγγέλου, με την ευχή να μην εμφανιστεί
κάποια νέα παραλλαγή του ιού που θα ανατρέψει ξανά τα δεδομένα.
Τζανάκης: Έρχεται νέα μετάλλαξη
Μπορεί τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας να χαλαρώνουν τώρα, ωστόσο, οι
επιστήμονες βλέπουν πως μέχρι το καλοκαίρι μία νέα μετάλλαξη θα μας
ταλαιπωρήσει και πάλι. Όπως τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, μέχρι το καλοκαίρι θα εμφανιστεί μια νέα
μετάλλαξη του κορoνοϊού.
«Ο ιός μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις και πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε
τελειώσει τον ιό και αυτός δεν έχει τελειώσει», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Ας
είμαστε προσεκτικοί. Εγώ περιμένω μια ακόμα έκπληξη από τον ιό, μια νέα
μετάλλαξη μέχρι το καλοκαίρι, που ελπίζουμε να είναι η τελευταία», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Τζανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
Ωστόσο, σημείωσε ότι η κοινωνία έχει πλέον τα όπλα να αντιμετωπίσει τον ιό και
να επιστρέψει στην κανονικότητα.
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