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Σρεκαηάξη, 23/5/2020

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σσνετίζονηαι οι προληπηικές απολσμάνζεις ζε δημοηικούς και κοινότρηζηοσς τώροσς.
Ιδιαίηερη προζοτή ζηις απολσμάνζεις ηων ζτολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδεσζης.

Με αίζζεκα επζύλεο απέλαληη ζηνπο δεκόηεο ηνπ ν Γήκνο Ταλάγξαο, ηηο ηειεπηαίεο
δύν εβδνκάδεο από 11/5 έσο 22/5, πξνρώξεζε εθ λένπ ζε εθηεηακέλεο πξνιεπηηθέο
απνιπκάλζεηο.
Οη απνιπκάλζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία κε άξηηα
θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ θαη έγηλαλ κε ςεθαζκό ηνπ
ζπλόινπ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε ρξήζε εηδηθνύ απνιπκαληηθνύ (εγκεκριμένοσ
από τον ΕΟΦ), πνπ είλαη εηδηθό γηα λα θαηαζηξέςεη κεγάιν θάζκα κηθξννξγαληζκώλ,
κπθήησλ θαζώο θαη ησλ πνιύ αλζεθηηθώλ βαθηεξίσλ. Τν απνιπκαληηθό είλαη θαηάιιειν θαη
γηα ηνλ corona virus, κε δξάζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα τωρίς να είναι επιβλαβές για
τον άνθρωπο.
Απνιπκάλζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δεκνηηθά θαη δεκόζηα θηίξηα, εθθιεζίεο, ηνλ
ζηόιν ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θη άιινπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαζώο θαη ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Σηα ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο πνπ άλνημαλ πξώηα, κεηά ηελ ζηαδηαθή άξζε ησλ κέηξσλ,
δόζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή κε ζηόρν ηελ εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ γνληώλ,
ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Τελ επηκέιεηα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δηεμνδηθώλ απνιπκάλζεσλ είρε ν
Γήκαξρνο Βασίλης Περγάλιας ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληηδεκάξρνπο, δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο, ηελ πξόεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπο
Γ/ληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ.

Αλαιπηηθά, νη απνιπκάλζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ σο εμήο:
Τελ εβδνκάδα από 11/5 έσο 15/05, απνιπκάλζεθαλ νη παξαθάησ ρώξνη:















Γπκλάζην Οηλνθύησλ
Γεληθό Λύθεην Οηλνθύησλ
Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο ηάμεηο Αζσπίαο
Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο ηάμεηο Πύιεο
Γπκλάζην Σρεκαηαξίνπ
ΔΠΑΛ Σρεκαηαξίνπ
Γεληθό Λύθεην Σρεκαηαξίνπ
Κέληξν πγείαο Οηλνθύησλ
Κέληξν πγείαο Σρεκαηαξίνπ
Παιαηό δεκαξρείν – ΚΔΠ Σρεκαηαξίνπ
Γεκαξρείν Σρεκαηαξίνπ
Γεκαξρείν Οηλνθύησλ
ΚΔΠ Οηλνθύησλ
Όξρνο νρεκάησλ Σρεκαηαξίνπ

Τελ εβδνκάδα από 18/5 έσο 22/05, απνιπκάλζεθαλ νη παξαθάησ ρώξνη:














Γπκλάζην Οηλνθύησλ
Γεληθό Λύθεην Οηλνθύησλ
Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο ηάμεηο Αζσπίαο
Γπκλάζην κε Λπθεηαθέο ηάμεηο Πύιεο
Γπκλάζην Σρεκαηαξίνπ
ΔΠΑΛ Σρεκαηαξίνπ
Γεληθό Λύθεην Σρεκαηαξίνπ
Κέληξν πγείαο Οηλνθύησλ
Κέληξν πγείαο Σρεκαηαξίνπ
Παιαηό δεκαξρείν – ΚΔΠ Σρεκαηαξίνπ
Ιεξόο Ναόο Πακκ. Ταμηαξρώλ Σρεκαηαξίνπ
Κ.Δ.Π Γειεζίνπ
Κνηλνηηθό θαηάζηεκα Γειεζίνπ

Ο Γήκαξρνο Ταλάγξαο Βαζίιεο Πεξγάιηαο δειώλεη όηη «Πξώηηζην κέιεκα καο είλαη
ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ δεκνηώλ θαη ησλ παηδηώλ καο. Σπλερίδνπκε κε ακείσην ξπζκό
ηηο πξνιεπηηθέο απνιπκάλζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη πηζαλόηεηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνύ. Γηαβεβαηώλσ πξνζσπηθά ηνπο ζπκπνιίηεο καο, κηθξνύο θαη κεγάινπο, όηη
δίλνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ αζθαιή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ καο θαη ζαο θαιώ όινπο λα αθνινπζήζεηε κε ηε ζεηξά ζαο, πηζηά
ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΥ.
Σπλερίδνπκε “Όινη Μαδί” ηνλ αγώλα κε αηζηνδνμία.»

