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Μεγαλώνει η λίστα των υπόχρεων...

Ρεπορτάζ
Μαρία Αντωνογιαννάκη
Καθώς ηροχωρά το άνοιγμα της χώρας, το
self test τείνει να εξελιχθεί στο ηιο ηολυχρησιμοηοιημένο “εργαλείο” για τη δημι
ουργία ασφαλών προϋποθέσεων λειτουρ
γίας αγοράς, σχολείων, υπηρεσιών κ.λη. Τα
υποχρεωτικά self tests έχουν ήδη μπει στη
ζωή εργαζομένων και μαθητών. Έτσι χιλιά
δες αυτοδιαγνωστικά τεστ πραγματοποιού
νται ηροκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί,
δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι να προ
σέρχονται στα σχολεία και στις εργασίες
τους, αντίστοιχα, με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πάμε γιο ρεκόρ
self tests

Υποχρεωτικά
από σήμερα τα
αυτοδιαγνωστικά

τεστ για μαθητές,
εκπαιδευτικούς, δημόσιους
και ιδιωτικούς υπαλλήλους
-Ανοίγουν σήμερα και οι
παιδικοί σταθμοί

ε περίπτωση που είναι θετικό, θα πρέπει πα
ραμένουν στο σπίτι προκειμένου να κάνουν
μοριακό τεστ. Υπενθυμίζεται ότι, πλέον, μα
θητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την υπο
χρέωση να πραγματοποιούν έναεβίί έβεέτην εβδο
μάδα. Αυτό θα γίνεται 24 ώρες π ριν την π ροσέλευση στο σχολείο, δηλαδή την Κυριακή το απόγευμα ή
το βράδυ, ενώ το αποτέλεσμα, είτε είναι θετικό είτε
αρνητικό, θα δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμα.

Σ

Ποιοι πρέπει να κάνουν
Σε αυτοδιαγνωστικά έλεγχο υποχρεούνται, εκτός
από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, όλοι ό
σοι εργάζονται στον δημόσιο τομέα, στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, το στρατιωτικό και π ολιτικό π ροσωπικό του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, την Ελληνική
Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώ
μα, καθώς και όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι.
Παράλληλα, αρνητικό self test πρέπει να έχουν
και όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, στην εστία
ση, στιςχρηματοπ ιστωτικές και ασφαλιστικές δρα
στηριότητες, στις μεταφορές, στις υπηρεσίες κα
θαρισμού, στα κομμωτήρια, στα κουρεία, στα κέ
ντρα αισθητικής, στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και στις σχολές οδηγών.

Πρόστιμα έως 1.500 ευρώ
Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει ερ
γαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός δεν έχει
κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλε
σμά του. Και πολύ περισσότερο, προφανώς, αν ο
εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test.
Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για εργασία χωρίς
να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test, ο ερ
γοδότης υποχρεούται να μην αποδεχτεί την παρο
χή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέ
ωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμε
νος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσειςτου.
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει
τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλε
κτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κ.λπ.) για τα υποχρεωτικά self tests. Ειδάλλωςτου επιβάλλεται απότοΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευ
ρώ.
Εάν σε έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που α
πασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμαεε^test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500
ευρώ ανά εργαζόμενο.
Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμε
νο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον
επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο
1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Με "όπλο" τους εμβολιασμούς αλλά και τα seif
tests, επαναλειτουργούν σταδιακά και με προσοχή
μιασειράαπόδραστηριότητεςπουησυμμετοχήσε
αυτές απαιτεί επίδειξη αρνητικού τεστ.
Το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης το υπουρ
γείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα το νέ
ο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης οικονομικών
δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με αυτό, έπονται στις
24 Μάίου τα ΟΠΑΠ Piay (σύμφωνα με το υγειονο
μικό πρωτόκολλο), στις 31 Μάίου τα γυμναστήρι
α (σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και α
ναλογία πληθυσμού 1/10 τ.μ.-2 self tests/εργαζό
μενους), οι υπηρεσίες ευεξίας (σύμφωνα με τους

Χιλιάδες αυτοδιαγνωστικά τεστ πραγματοποιούνται ηροκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι να προσέρχονται στα σχο
λεία και στις εργασίες τους, αντίστοιχα, με μεγαλύτερη ασφάλεια.
κανόνες λειτουργίας των Κέντρων Αισθητικής), τα
catering, οι χώροι δεξιώσεων κ.λπ. (σε εξωτερι
κούς χώρους σύμφωνα με τους κανόνες λειτουρ
γίας της εστίασης) και στις 7 Ιουνίου οι οίκοι ανο
χής (σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του

2020).

Πώς θα προμηθευτείτε τεστ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Οργα
νισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), «η διάθεση των τεστ
COVID-19 (rapid - self tests) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από
τα φαρμακεία». Η προμήθειατωντεσταπόταφαρμακεία από ενήλικους μαθητές και εκπαιδευτικούς
γίνεται βάσει του ΑΜΚΑ τους. Για τους ανήλικους
μαθητές, τα τεστ παραλαμβάνονται από γονείς και
κηδεμόνες με τον ΑΜΚΑ των μαθητών.

Ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί
Ανοίγουν σήμερα και οι βρεφονηπιακοί και παιδι
κοί σταθμοί, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των
περιοριστικών μέτρων γιατην πανδημία του κορωνοϊού, κάτι που επιθυμούσαν διακαώς οι γονείς.
Ήδη νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια
έχουν ξεκινήσειτηλειτουργίατους, μετους βρεφο
νηπιακούς και παιδικούς σταθμούς να ολοκληρώ
νουν την επαναλειτουργία του κλάδου της εκπαί
δευσης. Σημειώνεται ότι επαναλειτουργούν από

Μια95χρονη
αχο Ρέθυμνο είναι το
τελευταίο θύμα κορωνοϊού
στην Κρήτη, ενώ τη δική του μάχη με
την C0V1D δίνει όιασυληνωμένος
ο69χρονος γιος της.
σήμερα τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί σταθ
μοί. Οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών δε θα υποβάλλονται στη διαδικασία του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), σε αντίθεση
μετους μαθητέςτων υπόλοιπων βαθμιδών.
Παράλληλα, τα παιδάκια στους παιδικούς και βρε
φονηπιακούς σταθμούς δε θα είναι υποχρεωμένα
να φορούν μάσκες. Φυσικά, τα self tests ισχύουν
κανονικά για τους εργαζόμενους σε παιδικούς και
βρεφονηπιακούς σταθμούς. Θα πρέπει να διενεργούνται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση
στη σχολική μονάδα κάθε Δευτέρα πρωί.
Επίσης, απόσήμεραΔευτέραθαεπαναλειτουργήσουν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε
ΙΕΚ και κολέγια, καθώς και η διά ζώσης λειτουργί
α των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, όπως επίσης

και τα ωδεία. Σήμερα θα ξεκινήσουν και οι αθλητι
κές ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε μικρά,
σταθερά γκρουπ έως δέκα ατόμων, για τρεις εβδο
μάδες, σύμφωνα με το πρόγραμμα επανεκκίνησης
του ελληνικού αθλητισμού σε όλα του τα επίπεδα.
Στο μεταξύ, από την ερχόμενη Παρασκευή 21 Μαΐου αναμένεται η επαναλειτουργία καιτων θερινών
κινηματογράφων, με πληρότητα έως 75%. Αντίθε
τα, το "λουκέτο" θα παραμείνει για τους κλειστούς
κινηματογράφους. Στις 28 Μάίου θα ακολουθήσει
η επανεκκίνηση των θεάτρων και των υπόλοιπων
υπαίθριων δραστηριοτήτων πολιτισμού, όπως τα
ζωντανά θεάματα και οι συναυλίες.
Η επαναλειτουργία θα γίνει αποκλειστικά με καθήμενους και πληρότητα έως 50%.

Τα κλειστά σχολεία
Ωστόσο υπάρχουν και σχολεία που παραμένουν
κλειστά λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού. Συγκεκρι
μένα "λουκέτο" μπήκε στο Λύκειο Ανωγείων, κα
θώς σημειώθηκαν τρία συνολικά κρούσματα κορωνοϊού σε διάστημα μόλις δυο ημερών. Σύμφω
να με την anogi.gr, το Λύκειο Ανωγείων θαλειτουργεί υπό το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης για όλες
του τις τάξεις. Δυστυχώς οι μαθητές δεν πρόλαβαν
καν να συμπληρώσουν μια εβδομάδα στα διά ζώ
σης μαθήματα και ο κορωνοϊός τούς επιστρέφει
στα σπίτια τους γιατις επόμενες δύο εβδομάδες. Α-
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πό την άλλη, το Γυμνάσιο και το Δημοτικό συνεχί
ζουν κανονικά τα διά ζώσης μαθήματα.
Ήδη απάτην πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας
αρκετά είναι τα τμήματα σχολείων στην Κρήτη που
έκλεισαν σύμφωνα με την ιστοσελίδα του υπουρ
γείου.

Κατέληξε 95χρονη
στο Ρέθυμνο

Διασωληνωμένος
ο 69χρονος
γιος της

Αναλυτικά τα σχολεία που δε λειτουργούν
στην Κρήτη είναι τα παρακάτω: Δη μοτικό Σχολεί
ο Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου Γ-Δ (Γ τάξη), Γ-Δ Αγγλι
κά (Γ τάξη), Γ-Δ (Δ τάξη), Γ-ΔΑγγλικά (Δ τάξη), Ζ0*Δ1
(Δ τάξη), Ζ1 *Δ1 (Δ τάξη) καιΖ2*Δ1 (Δ τάξη) έως και
26/5, 10ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Α2
(Α τάξη), Α2-Αγγλικά (Α τάξη) και Α ένταξη (Α τά
ξη) έως 26/5,11 ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλεί
ου Α2 (Α τάξη) έως και 26/5,16ο Ολοήμερο Δημο
τικό Σχολείο Ηρακλείου ΖΕΠ I Στ' (Στ' τάξη), Στί (Στ'
τάξη), Στί Αγγλικά (Στ' τάξη) και Στί Γερμανικά (Στ'
τάξη) έως και 26/5,37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλεί
ου Αγγλικά Δ3 (Δ τάξη), Δ3 (Δ τάξη), Ζ0*Δ2 (Δ τά
ξη), Ζ1*Δ2 (Δ τάξη), Ζ2*Δ1 (Δ τάξη) και ΠΖ-Δ3 (Δ
τάξη) έως και 26/5, 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Η
ρακλείου Β2 (Β' τάξη) έως και 26/5, 44ο Δημοτικό
Σχολείο Ηρακλείου Β1 (Β' τάξη), Β1 Αγγλικά (Β' τά
ξη), Ζ0*Β2 (Β' τάξη), Ζ0Β1 (Β' τάξη), Ζ1 *Β2 (Β' τάξη),
Ζ1Β1 (Β' τάξη), Ζ2*Β2 (Β' τάξη), Ζ2Β1 (Β' τάξη) και
Πρωινή Ζώνη Β' (Β' τάξη) έως και 26/5,4ο Ημερή
σιο Γυμνάσιο Ηρακλείου Β2 (Β' τάξη), Β2 Αγγλικά (Β'
τάξη) και Β2 Γαλλικά (Β' τάξη) έως και 26/5,1 οΔημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού-ΗροδότειοςΣχο
λή Ενισχυτική Β1 (Β' τάξη), Ενισχυτική Β2 (Β' τάξη),
Ζ1*Β1 (Β'τάξη),ΤΥΙI BA (Β'τάξη), ΤΥΙΙΒΓ (Β'τάξη),Δ2
(Δ τάξη), Δ2 Αγγλικά (Δ τάξη), Ζ0*Δ1 (Δ τάξη), ΤΥΙΙ Δ
(Δ τάξη) και ΤΥΙ ΙΔΒ (Δ τάξη) έως και 26/5, Ημερήσι
ο Γυμνάσιο Ζαρού Β (Β' τάξη) έως και 26/5, Ημερή
σιο Γυμνάσιο Μοιρών Β Ένταξης 2 (Β' τάξη) και Β3
(Β' τάξη) έως και 26/5, Δημοτικό Σχολείο Βαρυπέτρου Χανίων Γ1 (Γ' τάξη) έως και 26/5, Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Χανίων έως 26/5,
Διθέσιο Νηπιαγωγείο Πύργου Μονοφατσίου τά
ξη 2 (Προνήπια-Νήπια τάξη) και τάξη 2η (Προνήπια-Νήπια τάξη) έως και 25/5,2ο Ημερήσιο Γυμνάσι
ο Ηρακλείου Β1 (Β'τάξη) έωςκαι 25/5,2ο Ημερήσιο
ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου ΒΜ1 (Β' τάξη) έως και 25/5, 57ο
Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Ε1 (Ε'τάξη), Ε1 Αγγλι
κά (Ε'τάξη), Ενισχ.Διδασκ. Ε1 (Ε'τάξη) καιΖ2*Ε1 (Ε'
τάξη) έως και 25/5, 5ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Η
ρακλείου Β’ Θετ. 1 (Β' τάξη) και Β1 (Β' τάξη) έως και
25/5,5ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου ΒΓ3 (Β' τάξη),
Β-Γ3 (Β' τάξη) και ΒΓ3-Α (Β' τάξη) έως και 24/5, κα
θώς και BE (Β' τάξη), Β-Ε (Β' τάξη) και ΒΕ-Α (Β' τάξη)
έως και 26/5,1 ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος Ρεθύμνου Στ' Γαλλικά (Στ' τάξη) και Στ2 (Στ' τάξη) έως
και 24/5, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Περάματος Μυλοποτάμου Γ1 (Γ' τάξη) έως και 24/5, Πειραματικό
ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης Β3 (Β' τά
ξη) έως και 24/5, και 2ο ΕΠΑ.Λ. Χανίων, ΓΨ (Γ' τάξη),
ΓΨ-Αγγλικά (Γ' τάξη) και ΓΨΥΚ (Γ' τάξη) έως και 24/5.

Δύσκολες στιγμές βιώνει οικογένεια στο Ρέθυμνο,
καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα 95 ετών, που νοσηλευ
όταν στην Κλινική COVID του Νοσοκομείου Ρεθύμνου,
η οποία έπασχε από υποκείμενα νοσήματα, κατέληξε
το βράδυ του Σαββάτου. Παράλληλα, ο 69χρονος γιος
της νοσηλευόταν τις τεςλευταίες 5 ημέρες στην Κλινι
κή COVID του ίδιου νοσοκομείου, όμως η κατάσταση
της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μετα
φερθεί εσπευσμένα χθες σε νοσοκομείο του Ηρακλεί
ου. Ο 69χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ
COVID και δίνει μάχη για τη ζωή του.
s.mathioudaki@ciBtetv.gr

Στέλλα Μαθιουδάκη

Εξήντα έξι νέα κρούσματα κορωνοϊού ανακοίνωσε χθες στην Κρήτη ο ΕΟΛΥ. Από αυτά 38 εντοπίστη
καν στο Ηράκλειο, 14 στο Ρέθυμνο, 2 στο Λασίθι και 12 στα Χανιά.

Μεταλλάξεις
Για μεταλλάξεις κορωνοϊού που δημιουργούνται
στο κέντρο της Αθήνας έκανε λόγο ο π ρύτανης του
ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Δημόπουλος τόνισε ό
τι συγκεκριμένο στέλεχος έχει αυξήσει τη μετάδο
ση. Αναφέρθηκε στην προσοχή που πρέπει να δο
θεί στις μεταλλάξειςτόσο στη χώρα μας όσο και πα
γκόσμια, προκειμένου να μην έχουμε νέο κύμα παν
δημίας, ενώ τόνισε επίσης πως τα εμβόλια μέχρι
στιγμής είναι αποτελεσματικά απέναντι στις μεταλ
λάξεις. Επισήμανε δε πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να φοράμε τη μάσκα, και πως η σημασία της φαί
νεται και από το γεγονός ότι σχεδόν εξαφανίστηκε
Π ΥΡίπη.

Χαρ. Γώγος
Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο καθηγητής Παθο
λογίας Χαράλαμπος Γώγος ανέφερε πως «στους
κλειστούς χώρους η μετάδοση είναι μεγαλύτερη.
Από την άλλη, στους ανοιχτούς χώρους τα πράγμα
τα είναι σαφώς καλύτερα και οι εμβολιασμένοι θα
μπορούσαν ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν και

χωρίς μάσκα». Όσον αφορά τους εμβολιασμούς,
είπε ότι το 85% των γιατρών έχει εμβολιαστεί, ό
μως θα πρέπει να πειστεί και το υπόλοιπο υγειονο
μικό προσωπικό.

Θ. Βασιλακόποϋλος
Μιλώντας και πάλι στον ΣΚΑΙ, ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας κ. Θ. Βασιλακόπουλος υποστήριξε πως στα νησιά που έχει επι
βληθεί τώρα lockdown έγιναν μεγάλες συναθροί
σεις που ευνόησαντη διάδοση του κορωνοϊού. Σχε
τικά με το χάπι κατά του κορωνοϊού, είπε ότι αν πά
ρει έγκριση θα είναι πολύ χρήσιμο, όμως αυτό είναι
κάτι πολύ μακρινό για να το συζητάμε τώρα. Και οι
τρεις καθηγητές πάντως αναφέρθηκαν στη μεγάλη
σημασία που έχειτο να δοθούν μαζικά εμβόλια στις
τρίτες χώρες.

Πρώτο σαββατοκύριακο
Πάντως, με χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση α
πόλαυσαν οι Κρητικοί το πρώτο ελεύθερο σαββα
τοκύριακο μετά από μήνες lockdown, κάνοντας κο
ντινές και μακρινές αποδράσεις σε παραλίες, εξοχι
κά και όχι μόνο.

Χαρακτηριστικές ήταν οι χαλαρές στιγμές στην
παραλία, χωρίς SMS και άλλους περιορισμούς, με
τους πολίτες να παίρνουν μικρές ανάσες ελευθερί
ας, τηρώντας παράλληλα τα μέτρα και τις αποστά
σεις.
Επίσης αρκετοί ήταν εκείνοι που απόλαυσαν το
καφεδάκι τους, έχοντας καλή παρέα, σχολιάζοντας
παράλληλα την επικαιρότητα, ενώ, όπως λένε, «ελ
πίζουν να επιστρέφουμε σύντομα στην απόλυτη
κανονικότητα».
Ωστόσο άλλος ένας θάνατος ηλικιωμένης καταγράφηκε στη μακριά λίστα των θυμάτων του κορωνοϊού στην Κρήτη, ενώ δεν έλειψαν και τα βαριά
πρόστιμα σε ιδιοκτήτες καταστημάτων και πολίτες
που δεν εφάρμοζαντα μέτρα.

Έπρεπε να ήταν σε καραντίνα
αλλά... απούσιαζε
Στη σύλληψη ενός 48χρονου, σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου, προχώρησε η Αστυνομία,
καθώς όπως διαπιστώθηκε δεν τηρούσε την καρα
ντίνα στην οποία υποτίθεται ότι βρισκόταν.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ένας
48χρονος που μένει σε χωριό της ενδοχώρας του
Ηρακλείου θα έπρεπε να βρισκόταν σε υ ποχρεωτική καραντίνα, καθώς είναι στενή επαφή επιβεβαι
ωμένου κρούσματος κορωνοϊού, όμως έπειτα από
έλεγχο διαπιστώθηκε πως... απούσιαζε.
Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη και πλέον
αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Λι γότερα τεστ, λιγότερα κρούσματα

Εξήντα έξι τα νέα περιστατικά κορωνοϊού στην Κρήτη
Αναφορικά με τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ αυτά είναι 1.262, εκ
των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Τα κρού
σματα χθες ήταν μειωμένα, καθώς ως γνωστόν το σαββατοκύριακο δεν πραγματοποι
είται μεγάλος αριθμός τεστ. Ωοτόσο ενθαρρυντικό γεγονός είναι η μείωση που κατα
γράφεται στους διασωληνωμένους.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 377.090 (ημερήσια μεταβολή
+0.37»), εκ των οποίων 51.27 άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τε
λευταίων 7 ημερών, 40 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.711
είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με C0VID-19 είναι 50, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 11.415 θάνατοι. Το 95,27 είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 656 (62,57 άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη. Το 82,57 έχει υποκεί
μενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει
από τις ΜΕ0 2.280 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της
επικράτειας είναι 287 (ημερήσια μεταβολή -4,977). 0 μέσος όρος εισαγωγώντου επτα
ημέρου είναι 323 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0,2
έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2 έως 106 έτη).
Τα 66 νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν χθες στην Κρήτη έχουν ως εξής: 38 στην πε
ριφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 14 στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, 2 στην πε

ριφερειακή ενότητα Λασιθίου και 12 στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.
Την ίδια ώρα, 552 ήταν τα νέα κρούσματα στην Αττική, εκ των οποίων τα 188 στο κέ
ντρο της Αθήνας, ενώ στη Θεσσαλονίκη 84 άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί μέσα σε ένα
24ωρο. Ακολουθεί η Αιτωλοακαρνανία όπου καταγράφηκαν 67 νέα κρούσματα μέοα
οε μία ημέρα! Από τα αξιοσημείωτα των χθεσινών κρουσμάτων είναι ότι ο Πειραιάς
έχει περισσότερα κρούσματα από τη Θεσσαλονίκη! Συγκεκριμένα, στον Πειραιά καταγράφηκαν 109 νέες μολύνσεις μέσα σε μία μέρα. Αναλυτικότερα στην Αττική τα κρού
σματα κατανέμονται ως εξής: Ανατολική Αττική 52, Βόρειος Τομέας Αθήνας 61, Δυτι
κή Αττική 28, Δυτικός Τομέας Αθήνας 104, Κεντρικός Τομέας Αθήνας 188, Νήσων 9,
Νότιος Τομέας Αθήνας 62 και Πειραιάς 109. Συνολικά 21 περιφέρειες καταγράφουν
διψήφιο αριθμό κρουσμάτων και είναι οι ακόλουθες: Αιτωλοακαρνανία 67, Αρκαδία
16, Αχαΐα 40, Βοιωτία 16, Έβρος 10, Εύβοια 11, Ηλεία 16, Ηράκλειο 38, luawiva 27,
Καβάλα 13, Κάλυμνος 21, Κέρκυρα 11, Κορινθία 14, Λάριοα 33, Λέσβος 10, Μαγνησία
25, Ξάνθη 10, Ρέθυμνο 14, Τρίκαλα 18, Φθιώτιδα 15 και Χανιά 12.

Πόσα τεστ ελέγχθηκαν χθες
Στη χώρα έχουν ελεγχθεί συνολικά 4.873.517 κλινικά δείγματα, ενώ χθες ελέγχθη
καν 7.761 διαγνωστικά τεστ. Παράλληλα, από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ
που διενεργούν ελέγχους rapid tests έχουν ελεγχθεί συνολικά 3.982.663 δείγματα
και χθες ελέγχθηκαν 15.682 rapid tests. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο έχουν ελεγχθεί
23.443 διαγνωστικά τεστ και rapid tests.
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