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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ: Νέες προληπηικές απολσμάνζεις ζε όλες ηις ζτολικές μονάδες 

Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας, ηοσς παιδικούς ζηαθμούς, ηα δημοηικά κηίρια και 

ηα Κένηρα Τγείας 

Ο Δήκνο Ταλάγξαο, ηηο ηειεπηαίεο δύν εβδνκάδεο, από 25/5/2020 έσο θαη 7/6/2020, 

πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλεο,  πξνιεπηηθέο θαη ζρνιαζηηθέο απνιπκάλζεηο ζε όιεο ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη Δεπηεξνβάζκηαο, ηνπο παηδηθνύο 

ζηαζκνύο, ζε δεκνηηθά θηίξηα θαζώο θαη ζηα Κέληξα Υγείαο ηνπ Δήκνπ καο, ζην πιαίζην ηεο 

απνθπγήο εμάπισζεο ηνπ ηνύ. 

Οη απνιπκάλζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία κε άξηηα 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ θαη έγηλαλ κε ςεθαζκό ηνπ 

ζπλόινπ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε ρξήζε εηδηθνύ απνιπκαληηθνύ (εγθεθξηκέλνπ από 

ηνλ 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 ρσξίο λα είλαη επηβιαβέο γηα ηνλ 

άλζξσπν. 

Έηζη, ζε θαζαξέο θαη απνιπκαζκέλεο ηάμεηο ζα κπαίλνπλ θάζε εβδνκάδα ηα παηδηά 

όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Δήκνπ καο θαζώο θαη ζε 

θαζαξνύο απνιπκαζκέλνπο θαη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο νη εξγαδόκελνη ζην Δήκν θαη ζηηο 

Δνκέο Υγείαο ηνπ ηόπνπ καο, αιιά θαη νη πνιίηεο πνπ ζα ηηο επηζθεθηνύλ. 

Ο Δήκαξρνο Ταλάγξαο, Βαζίλης Περγάλιας δειώλεη όηη “όπσο πάληα, θαη κέζα 

ζηελ θαξαληίλα θαη κεηά ηελ άξζε ησλ κέηξσλ, δίλνπκε πξνηεξαηόηεηα ζηελ θαζαξηόηεηα 
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θαη απνιύκαλζε όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ, ησλ δεκνηηθώλ 

θηηξίσλ, ησλ δνκώλ πγείαο θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηνπ δήκνπ καο. Οη πξνιεπηηθέο 

απνιπκάλζεηο ζα ζπλερίζνπλ  λα επαλαιακβάλνληαη ηαθηηθά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο 

πγείαο. Εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο όηη ε απνιύκαλζε ησλ θηηξίσλ δελ ζπλεπάγεηαη 

ραιάξσζε όισλ ησλ άιισλ κέηξσλ πνπ πξέπεη ν θάζε πνιίηεο λα εθαξκόδεη γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ. Η ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο κε ην 

ζρνιαζηηθό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ, ε ηήξεζε ηεο αλαγθαίαο απόζηαζεο ησλ δύν κέηξσλ 

κεηαμύ δύν αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρώξν, είλαη πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα 

ηεξνύληαη ζπλερώο θη απ’ όινπο καο, αλεμάξηεηα ησλ απνιπκάλζεσλ πνπ έγηλαλ θαη ζα 

μαλαγίλνπλ όπνπ απαηηείηαη. Επίζεο παξά ηελ απνιύκαλζε ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, 

παξακέλνπλ ζε ηζρύ ηα έθηαθηα κέηξα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Δήκνπ, πνπ γίλεηαη πιένλ  είηε ειεθηξνληθά, είηε κε ξαληεβνύ”. 

 


