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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 Ο Δήκος Σαλάγρας ζσκβάιεη οσζηαζηηθά θαη οιοθιερωκέλα ζηελ αληηκεηώπηζε ηες 

παλδεκίας 

Εκβοιηαζηηθά Κέληρα, ηα Κέληρα Τγείας Οηλοθύηωλ & τεκαηαρίοσ  

Δωρεάλ rapid test ζε θάζε ζσκποιίηε κας ζηα δύο Κέληρα Τγείας 

 

Καηόπηλ παξέκβαζεο ηνπ δεκάξρνπ Βαζίιε Περγάιηα θαηέζηε δπλαηόλ λα 

αμηνπνηεζνύλ σο εκβοιηαζηηθά θέληρα ηα δύο θέληρα Τγείας ηοσ Δήκοσ Σαλάγρας, ηωλ 

Οηλοθύηωλ(Κέληρο Covid 19) θαη ηοσ  τεκαηαρίοσ,  ώζηε νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ 

Ταλάγξαο, πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ ην εκβόιην, αιιά θη όζνη αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο 

ή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα δηεπθνιπλζνύλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνύληαη ζε 

κεγάιεο πόιεηο όκνξσλ δήκσλ γηα ηνλ εκβνιηαζκό ηνπο.  

Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο από Δεσηέρα 15 Φεβροσαρίοσ 

2021 μεθηλνύλ νη  εκβνιηαζκνί. Τα αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ γίλνληαη ςεθηαθά ή 

ηειεθσληθά. 

Όζοη από 15/2/2021 ιόγω ηες θαθοθαηρίας αδσλαηούλ λα κεηαβούλ ζηα 

εκβοιηαζηηθά θέληρα Οηλοθύηωλ θαη τεκαηαρίοσ γηα λα εκβοιηαζηούλ, κπορούλ λα 

επηθοηλωλούλ κε ηοσς Δληες ηωλ Κέληρωλ Τγείας θα Μαληή θαη θ. Ροδίηε αληίζηοητα 

θαη κε εληοιή δεκάρτοσ ζα κεηαθέροληαη κε σπερεζηαθό ασηοθίλεηο ηοσ Δήκοσ ζηα 

δύο εκβοιηαζηηθά θέληρα ηοσ ηόποσ κας.  

Με γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηελ απνηξνπή δηαζπνξάο ηνπ 

θνξνλντνύ, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα άιιε κηα θνξά όηη όιοη οη θάηοηθοη ηοσ 

Δήκοσ Σαλάγρας  κπορούλ λα θάλοσλ δωρεάλ rapid test ζηα δύο Κέληρα Τγείας ηοσ 

ηόποσ κας, είηε εάλ   αλαπηύζζνπλ ζπκπησκαηνινγία ζπκβαηή κε ινίκσμε από ηνλ θνξνλντό 

SARS-CoV-2, είηε εάλ ην επηζπκνύλ. Η εμέηαζε γίλεηαη θαηόπηλ ραληεβού. 

http://www.tanagra.gr/


Ο Δήκαξρνο Ταλάγξαο, Βαζίιες Περγάιηας,  δειώλεη όηη: 

“Καταφζραμε όχι μόνο να διατθριςουμε αλλά και να αναβακμίςουμε με μεγάλο 

αγώνα και ςε ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ (κα Μαντι και Ροδίτθ) τα δφο Κζντρα Τγείασ 

του τόπου μασ που εξυπθρετοφν ζνα ςθμαντικό αρικμό ζκτακτων και μθ περιςτατικών, 

ώςτε να τονώςουμε το αίςκθμα αςφάλειασ των δθμοτών μασ.  

Ιδιαίτερα ςιμερα ςτον καιρό τθσ «μάχθσ» με τθν πανδθμία που οι μονάδεσ τθσ 

Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ καλοφνται να διαδραματίςουν ζναν ακόμα 

ςθμαντικότερο ρόλο κατορκώςαμε να λειτουργιςουν τα δφο Κζντρα Τγείασ του τόπου μασ, 

Οινοφφτων (Κζντρο Covid-19) και χθματαρίου ωσ εμβολιαςτικά Κζντρα, ώςτε να 

διευκολυνκοφν οι ευπακείσ ομάδεσ αλλά και όλοι οι ςυνδθμότεσ μασ που επικυμοφν 

εμβολιαςμό, ο οποίοσ αποτελεί  αςπίδα προςταςίασ απζναντι ςτθν πανδθμία.  

τθρίηουμε με κάκε τρόπο τισ Μονάδεσ Τγείασ του τόπου μασ, προσ όφελοσ των 

ςυνδθμοτών μασ κι από τθν πλευρά μασ ωσ Διμοσ είναι δεδομζνο ότι κα ςυνεχίςουμε να 

ςυμμετζχουμε και να προςκζτουμε τισ δυνάμεισ μασ ςε κακετί καλό για τον τόπο μασ. 

Θα ικελα να ευχαριςτιςω προςωπικά το Τπουργείο Τγείασ για τα άμεςα 

αντανακλαςτικά που επζδειξε και ς’ αυτι τθν παρζμβαςι μου για τα εμβολιαςτικά κζντρα.  

Η αντιμετώπιςθ τθσ πανδθμίασ είναι αγώνασ! Θζλει υπομονι, επιμονι, τιρθςθ των 

μζτρων και των οδθγιών των ειδικών.  

ε ασηόλ ηολ αγώλα δελ είζηε κόλοη ζας. Είκαζηε Όιοη Μαδί!». 

 


