Συνεχίζεται
το
πρόγραμμα
μεταφοράς
ηλικιωμένων
&
ευάλωτων
πολιτών
στα
εμβολιαστικά κέντρα covid-19
Για την μεταφορά ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών στα
εμβολιαστικά κέντρα covid-19, ώστε να εμβολιαστούν κατά του
κορωνοϊού, μεριμνά ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Γιάννη
Φωστηρόπουλο προκειμένου να εξυπηρετηθούν και να εμβολιαστούν
συμπολίτες μας που «για ουσιαστικούς λόγους δεν έχουν τη
δυνατότητα να μετακινηθούν με ίδια μέσα στα εμβολιαστικά
κέντρα».
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταφοράς ευάλωτων πολιτών,
θα αξιοποιηθεί το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, θα χρησιμοποιηθούν υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου και θα
ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας κατά της διάδοσης
του κορωνοϊού.
Θα εξυπηρετούνται συμπολίτες μας οι οποίοι είναι οικονομικά
αδύναμοι, δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά κινητικά προβλήματα (χρήση
αμαξιδίου) ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνοδός, ο
εξυπηρετούμενος θα συνοδεύεται και από υπάλληλο του Δήμου
προκειμένου να υποστηριχθεί και να βοηθηθεί στη συμπλήρωση
και την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.
Θα εξυπηρετηθούν ραντεβού σε εμβολιαστικά κέντρα εντός της
Περιφέρειας Αττικής ενώ εκτός από τους ηλικιωμένους συμπολίτες
μας άνω των 70 ετών θα μπορούν να αιτηθούν την μεταφορά τους
και πολίτες που νοσούν από σημαντικά προβλήματα υγείας όπως
καρδιοπάθειες και ΧΑΠ που δεν έχουν τη δυνατότητα να
μετακινηθούν με ίδια μέσα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213
2020370 -71 -72 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.00 έως
τις 16.00 και τουλάχιστον 48 ώρες πριν το ραντεβού τους με το
εμβολιαστικό κέντρο, ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός.
Σε κάθε περίπτωση, το σχετικό αίτημα μεταφοράς θα εξετάζεται
από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και θα διαπιστώνεται η
ανάγκη και το είδος της συνδρομής.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου μέσω του
προγράμματος «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» ήδη από το πρώτο κύμα της
πανδημίας παρέχει υποστήριξη, γεύματα, είδη πρώτης ανάγκης
και φάρμακα σε όσους Δημότες δυσκολεύονται να βγουν από το
σπίτι και προσαρμόζει τη λειτουργία του στις ανάγκες που
ανακύπτουν κάθε φορά ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες που
χρειάζονται βοήθεια.
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