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Κάλεσμα Δημάρχου Πρέβεζας για την αδιάλειπτη και ευλαβική τήρηση όλων των μέτρων

προφύλαξης από την πανδημία ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

Ο Δήμος Πρέβεζας αποτελεί έναν από τους Δήμους που πραγματοποιούν σε συνεργασία με τη

ΔΕΥΑΠ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεχείς προληπτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους ως

προς το επιδημιολογικό φορτίο στα λύματα.

Σε  επικοινωνία  που  είχε  ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  και  Πρόεδρος  του  Συντονιστικού  Οργάνου

Πολιτικής Προστασίας Σ.Τ.Ο. κ.  Νίκος Γεωργάκος με την υπεύθυνη καθηγήτρια κα Ευαγγελία

Ντζάνη του τμήματος Ιατρικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας στον τομέα Υγιεινής με ιδιαίτερη

έμφαση στην Επιδημιολογία η οποία διεξάγει τους προληπτικούς ελέγχους, ενημερώθηκε για τις

αυξητικές τάσεις του φορτίου που παρατηρήθηκαν κατά την τελευταία μέτρηση.

Ο Δήμος Πρέβεζας έχει επιδείξει από την αρχή της Πανδημίας χαμηλά ποσοστά σε κρούσματα και

δε η τελευταία δημοσίευση του επίσημου χάρτη του ΕΟΔΥ τον τοποθετούσε μαζί με όλο το Νομό

Πρέβεζας στις πράσινες περιοχές χαμηλής επικινδυνότητας.

Σε συνέχεια όμως της έναρξης της εορταστικής περιόδου και της αύξησης των μετακινήσεων προς

την περιοχή με την επιστροφή όσων καλύπτονται από τις τέσσερις εξαιρέσεις για μετακινήσεις από

νομό σε νομό όπως το σχετικό ΦΕΚ περιγράφει και σε συνδυασμό με την τελευταία μέτρηση στα

λύματα  που  διαφοροποιείται  από  τις  προηγούμενες  λόγω των  αυξητικών  τάσεων  ο  Δήμαρχος

Πρέβεζας καλεί άπαντες Δημότες και επισκέπτες όπως τηρούν αδιάλειπτα και ευλαβικά όλα τα
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μέτρα  προστασίας  και  το  πρωτόκολλο  που έχει  η  κυβέρνηση  ανακοινώσει.  Ο Δήμαρχος  ήρθε

άμεσα σε επαφή ενημέρωσης και συντονισμού ως προς την εξέλιξη με όλους του συναρμόδιους

φορείς και υπηρεσίες.

Τέλος όπως έχει ανακοινωθεί και από τον αρμόδιο Συντονιστή COVID 19 Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη

Δαρδαμάνη το Σάββατο από τις  10:00 έως στις  14:00 θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid test

«drive through» (μέσα από το αυτοκίνητο) για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Λούρου

στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Λούρου και θα ακολουθήσει ανάλογη δράση στο Δήμο Ζαλόγγου

για την οποία και θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.
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