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Ακινα 11/2/2019 

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η εξαςφάλιςθ τθσ Υγείασ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 
τθσ χϊρασ μασ δεν είναι ατομικι υπόκεςθ αλλά υποχρζωςθ τθσ 
πολιτείασ! 

 H γρίπθ βρίςκει τθν ςχολικι κοινότθτα για άλλθ μια φορά απροετοίμαςτθ και επιεικϊσ 
εκτεκειμζνθ! Το υπουργείο «λφνει» το πρόβλθμα με εγκυκλίουσ και οδθγίεσ προσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, τουσ γονείσ και τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Καμιά αναφορά ςε προλθπτικά 
μζτρα μαηικοφ χαρακτιρα. 

Αρχικά, κα κζλαμε να κζςουμε κάποια ερωτιματα ςτο Υπουργείο ςχετικά με τθν ίδια 
τθν δυνατότθτα εφαρμογισ, των μζτρων που προτείνει: 

1. Λζει το 
Υπουργείο: 

Να ειδοποιοφνται άμεςα οι γονείσ των παιδιϊν που αρρωςταίνουν και 
να παραλαμβάνουν τα παιδιά από το ςχολείο. 

 Ρωτάμε 
εμείσ: 

Και που κα πθγαίνουν τα παιδιά τουσ, κφριοι του Υπουργείου, αν 
εργάηονται και οι δφο; 

   
2. Λζει το 

Υπουργείο: 
Όςα παιδιά αρρωςταίνουν, να αναμζνουν ςε χϊρο όπου δεν κα 
ζρχονται ςε επαφι με άλλα παιδιά. 

 Ρωτάμε 
εμείσ: 

Πόςοι ελεφκεροι χϊροι υπάρχουν ςιμερα ςτα ςχολεία μασ, κφριοι του 
Υπουργείου; Και μετά από εκεί τα αναςφάλιςτα παιδιά των ανζργων –
χωρίσ χριματα και αςφάλιςθ-ποφ κα πάνε; 

   
3. Λζει το 

Υπουργείο: 
Απαιτείται τακτικό πλφςιμο των χεριϊν με υγρό ςαποφνι και νερό ι 
εναλλακτικά με αντιςθπτικό αλκοολοφχο διάλυμα. 

 Ρωτάμε 
εμείσ: 

Γνωρίηετε εςείσ, κφριοι του Υπουργείου, κάποιο ςχολείο που να 
διακζτει τα παραπάνω; Θα διακζςετε χριματα για να προμθκευτοφν; 

 

Εκτόσ από αυτά που λζει όμωσ το Υπουργείο  ςθμαντικότερα είναι αυτά που δεν λζει: 

 Με τισ ςυμπτφξεισ και ςυγχωνεφςεισ που ζχουν γίνει, ζχουν δθμιουργθκεί 
τμιματα 28 και 30 παιδιϊν, πράγμα που ευνοεί τθν εξάπλωςθ του ιοφ. 



 Το προςωπικό κακαριότθτασ  των ςχολείων δεν επαρκεί και δεν είναι πλιρεσ 
ωραρίου ϊςτε να διατθροφνται κακαρά τα ςχολεία κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ 
τουσ.  

 Χιλιάδεσ είναι τα αναςφάλιςτα παιδιά και οι άνεργοι γονείσ. 

 Υπάρχουν ςχολεία ςε άκλιεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ. Τάξεισ που ςτάηουν από 
υγραςία, χωρίσ επαρκι φωτιςμό και αεριςμό,  πρϊθν αποκικεσ διαμορφωμζνεσ 
ςε τάξεισ, με κρανία πολφ κοντά το ζνα ςτο άλλο.  

  Η κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ Υγείασ-Πρόνοιασ είναι τραγικι. Οι δθμόςιεσ μονάδεσ 
υγείασ δεν μποροφν να καλφψουν τισ ανάγκεσ. Οι μονάδεσ υγείασ του ΠΕΔΥ 
(πρϊθν ΙΚΑ) υπολειτουργοφν λόγω του ελάχιςτου προςωπικοφ και ζχουμε  
ανυπαρξία Κζντρων Υγείασ και  Δθμοτικϊν Ιατρείων ανά περιοχι για παροχι 
ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ και προλθπτικό ζλεγχο. 

Όλα τα παραπάνω, δείχνουν πωσ το Υπουργείο προτείνει μζτρα για τα μάτια του κόςμου. 

Διεκδικοφμε: 

Χωρίσ κακυςτζρθςθ να γίνουν άμεςα μαηικζσ προςλιψεισ γιατρϊν, να ςτελεχωκοφν 

και να λειτουργιςουν τα κλειςτά κρεβάτια ΜΕΘ, να εφοδιαςτοφν οι δθμόςιεσ μονάδεσ 

υγείασ με επαρκι αρικμό εμβολίων, κατάλλθλων διαγνωςτικϊν μζςων, αντιϊκϊν 

φαρμάκων και να παρζχονται δωρεάν ςε όλο τον πλθκυςμό χωρίσ “πλαφόν” και 

περικοπζσ.  

 Άμεςθ χρθματοδότθςθ των ςχολείων για αγορά φαρμακευτικοφ (αντιπυρετικά 
φάρμακα) και προλθπτικοφ υλικοφ (χαρτομάντιλα, ςαποφνια, αντιςθπτικά). 

 Πλιρθσ και δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και προλθπτικό ζλεγχο για 

τουσ αναςφάλιςτουσ, άνεργουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ. Δωρεάν και πλιρθ 

εμβολιαςμό και ιατρικό ζλεγχο όλων των μακθτϊν, μζςω κρατικϊν δομϊν και 

κινθτϊν μονάδων υγείασ, με ευκφνθ των Υπουργείων Παιδείασ και Υγείασ, 

ανεξάρτθτα από τον φορζα αςφάλιςθσ του γονζα. 

 Άμεςο ςχεδιαςμό για τθ δθμιουργία ςχολιατρικισ υπθρεςίασ ςτα πλαίςια του ΕΣΥ 

που κα ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςωςτισ 

ανάπτυξθσ και τθσ υγείασ  όλων των μακθτϊν, τθν πρόλθψθ, τθν δωρεάν 

ιατροφαρμακευτικι και νοςθλευτικι περίκαλψθ.  

 Μόνιμο και επαρκζσ  βοθκθτικό προςωπικό ςτα ςχολεία (τραπεηοκόμοι, 

κακαρίςτριεσ κλπ ) με πλιρθ δικαιϊματα. 


