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       Βέροια 16-03-2020 

  

Αρ. πρωτ:   111     

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

  

  

Αγαπητοί συμπολίτες,

  

Με απόλυτη συναίσθηση και επίγνωση της σημερινής κατάστασης, αποφασίζουμε να
σταθούμε ως άξιοι λειτουργοί της υγείας, στηρίζοντας για μία ακόμη φορά στην πράξη τους
ασθενείς μας και το Σύστημα Υγείας της χώρας.

  

Είμαστε στην πρώτη γραμμή, στην αιχμή του μετώπου υποδοχής του κόσμου, σε αυτή την
υγειονομική κρίση του κορονοϊού, συνεπώς εκτιθέμεθα σε αυξημένο κίνδυνο.

  

Αγαπητοί συμπολίτες, τα φαρμακεία θα είναι αυτά που θα μείνουν ανοιχτά με κάθε κόστος
και σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν η χώρα τυχόν βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

  

Το φαρμακείο θα είναι δίπλα σας.
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Σάς παρακαλάμε θερμά να συμβάλετε ο καθένας με όποια ενέργεια μπορεί ή με την
αποφυγή άσκοπων ενεργειών στο δύσκολο αυτό έργο που έχουν αναλάβει όλοι οι
λειτουργοί της υγείας. Βοηθήστε μας να μη γίνουμε εμείς οι ενδιάμεσοι φορείς που θα
εξαπλώσουν περισσότερο τον ιό.

  

  

Σάς καλούμε να μας βοηθήσετε στο έργο μας

  

  

-Αποφύγετε τις άσκοπες επισκέψεις στα φαρμακεία (αλλά και σε όλα τα καταστήματα και
κλειστούς χώρους) και ειδικά για διάφορες μετρήσεις ή για να λάβετε πληροφορίες.
Επικοινωνήστε αν θέλετε τηλεφωνικά σε τέτοιες περιπτώσεις.

  

-Αν έχετε οποιαδήποτε συμπτώματα μην βγαίνετε από το σπίτι σας. Καλέστε το γιατρό
σας ή τον ΕΟΔΥ στο 1135.

  

-Αποφύγετε τα συνωστισμό εντός του φαρμακείου και εντός όλων των κλειστών χώρων.
Μην εισέρχεστε άνω των 1 ή 2 ατόμων ανά φαρμακείο.

  

-Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας αρκετών βημάτων από τους άλλους, αν αυτό είναι
δυνατόν.

  

- Παραμείνετε εντός του χώρου όσο λιγότερο γίνεται.

  

-Πηγαίνετε χωρίς συνοδό στο φαρμακείο. Προσπαθήστε να εξυπηρετήσετε όσο γίνεται
περισσότερους συνανθρώπους σας με μία μόνο επίσκεψη στο φαρμακείο.

 2 / 4



ΦΣ ΗΜΑΘΙΑΣ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Δευτέρα, 16 Μάρτιος 2020 09:47

  

-Προστατέψτε το στόμα και τη μύτη σας αν βήχετε ή φτερνίζεστε.

  

-Μην αγγίζετε το πρόσωπο σας αν τα χέρια σας είχαν επαφή με οτιδήποτε.

  

-Χρησιμοποιείστε τις μάσκες με σύνεση και κυρίως αν είστε άρρωστος ή πρόκειται να
βοηθήσετε ασθενείς.

  

-Μη ζητάτε φάρμακα, αντιβιοτικά ή αντιϊκά χωρίς συνταγή.

  

-Μην αγγίζετε επιφάνειες ή προϊόντα εντός του φαρμακείου. Χρησιμοποιείστε αντισηπτικό
πριν την είσοδο και μετά την έξοδο από το φαρμακείο, καθώς και μετά από κάθε συναλλαγή
γενικότερα.

  

Σάς ευχαριστούμε όλους θερμά για την κατανόηση και τη διάθεση συνεργασίας και σάς
καλούμε σε ετοιμότητα, στα πλαίσια της οποίας η υπεύθυνη αλλά και ψύχραιμη στάση όλων
μας κρίνεται αναγκαία.

  

  

  

   Η Πρόεδρος                                                 Η Γ. Γραμματέας

  

Κατή Σοφία                         Οικονομοπούλου Αικατερίνη
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