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Περίπου 10.000 από τους 80.000 υγειονομικούς δεν έχουν εμβολιαστεί
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ΧΕΙΜΩΝΑΣ MONO
ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ «ΤΕΙΧΟΣ ΑΝΟΣΙΑΣ»
Τον οδικό άξονα συμβίωσης με τον ιό και τα μέτρα που θα
ισχύουν, προετοιμάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου, για τρία
καυτά μέτωπα: Πρώτον, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια,
δεύτερον, τους εσωτερικούς χώρους Εστίασης και
Ψυχαγωγίας, και, τέλος, τι θα γίνει με την τρίτη δόση του
εμβολίου.
> ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ μπελλα

ο βλέμμα στραμμένο προς
ξάνονται σημαντικά τις τελευταίες
ίο φθινόπωρο και το χει
εβδομάδες και πρέπει να συνεχίμώνα έχει η κυβέρνηση,
σουμε σε αυτή την πορεία», τόνισε
για να εφοδιαστεί με νέα
ο ίδιος ο πρωθυπουργός χθες στη
όπλα στη μάχη κατά της πανδημίας.
συνάντησή του με τον επίτροπο
Στο Μέγαρο Μαξίμου επεξεργάζο
αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά,
νται από τώρα τι μέτρα θα ισχύ
Τιερί Μπερτόν. Προετοιμάζοντας
ουν τότε. Δύο είναι τα δεδομένα
τον οδικό άξονα συμβίωσης με τον
τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους:
ιό, στο Μέγαρο Μαξίμου είναι αντι
Πρώτον, ότι δεν πρόκειται να υπάρ
μέτωποι με τρία καυτά ερωτήματα,
ξει ένα νέο γενικό λοκντάουν, και,
για τα οποία επιζητούν λύσεις, αλ
δεύτερον, ότι ο ιός και η πανδημία
λά δεν έχουν λάβει ακόμη τις τελι
θα εξακολουθούν να υπάρχουν και
κές αποφάσεις. Πρώτον, τι θα γίνει
το χειμώνα. «Ακόμη και αν πιάσουμε τα σχολεία και τα πανεπιστήμια,
δεύτερον, τι θα ισχύει για τους εσω
με το ποσοστό του 70% του εμβο
τερικούς χώρους εστίασης και ψυ
λιασμού, ο ιός δεν θα εξαφανιστεί
χαγωγίας, και, τρίτον, τι θα γίνει με
το χειμώνα», ανέφερε στη «Βρατην τρίτη δόση του εμβολίου.
δυνή της Κυριακής» στέλεχος του
Μεγάρου Μαξίμου, και το μήνυμα
Σχολεία και πανεπιστήμια
που στέλνει είναι ότι θα πρέπει να
Πώς θα λειτουργήσουν οι τάξεις
μάθουμε να ζούμε με τον ιό και να
και τα αμφιθέατρα για τη νέα σχο
υπάρχουν κανόνες.
λική και ακαδημαϊκή χρονιά εξετά
Στην κυβέρνηση προσανατολί
ζει η κυβέρνηση. Για τα Ανώτατα
ζονται να συνεχιστεί η τακτική της
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, με δε
ισορροπίας μεταξύ κινήτρων και
δομένο ότι οι φοιτητές είναι άνω
αντικινήτρων για να αυξηθεί ο αριθ
των 18 ετών το βασικό σενάριο που
μός των εμβολιασμένων.
έχει μπροστά της είναι να επιτρέ
«Η πρόκληση είναι να πείσουμε
πει τη δια ζώσης εκπαίδευση μόνο
τους πολίτες να εμβολιαστούν. Με
για εμβολιασμένους ή όσους έχουν
την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ
υποβληθεί σεΓ3ρϊςΙΐθ5Τ.
κινήτρων και αντικινήτρων βλέ
Αν και το Σεπτέμβριο οι εξετά
πουμε τους εμβολιασμούς να αυ
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«ΠΟΡΤΑ» ΣΕ ΚΛΑΜΠ ΚΑΙ
Αλλάζουν τα δεδομένα στη
διασκέδαση, καθώς μόνο για
εμβολιασμένους καινοσήσαντες
θα λειτουργούν τα κέντρα
διασκέδασης (μουσικά κέντρα,
μπουζούκια και κλάμπ), ακόμη
και αν είναι υπαίθρια. Σύμφωνα
με την ΚΥΑ που εκδόθηκε, τα
υπαίθρια και τα κλειστά κέντρα
διασκέδασης λειτουργούν από
χθες μόνο ως αμιγείς χώροι,
και μόνο με καθήμενους
πελάτες στο 85% της ωφέλιμης
επιφάνειας.
■♦Κατά την είσοδό τους
στο κέντρο οι πελάτες
οφείλουν να επιδεικνύουν είτε

πιστοποιητικό εμβολιασμού
είτε πιστοποιητικό νόσησης
(εκδίδεται 30 ημέρες μετά
τον πρώτο θετικό έλεγχο
και η ισχύς του διαρκεί έως
6 μήνες μετά απ’ αυτόν)
σεέγχαρτημορφήή
ηλεκτρονικά, μέσω του
κινητού τηλεφώνου,
προκειμένου εκπρόσωπος
της επιχείρησης να το
ελέγχει ηλεκτρονικά μέσω
της ειδικής εφαρμογής
Covid Free GR, καθώς
και πιστοποιητικό
ταυτοπροσωπίας
(αστυνομική ταυτότητα,

σεις θα γίνουν εξ αποστάσεως,
από τον Οκτώβριο, που αρχίζει η
νέα ακαδημαϊκή χρονιά, η απόφα
ση που θεωρείται ειλημμένη είναι
ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα
λειτουργήσουν δια ζώσης. Ωστό
σο, οι φοιτητές για να μπορούν να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα ή
τα εργαστήριά τους θα πρέπει να
είναι εμβολιασμένοι ή να υποβάλ
λονται osrapidtest. Εξετάζεται να
υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα
στους χώρους των πανεπιστημί
ων. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της
η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, την οποία
υπογράφει ο πρύτανης Θάνος Δημόπουλος, αποφασίζει η επιστρο
φή φοιτητών στα αμφιθέατρα,
στις αίθουσες διδασκαλίας, στα
εργαστήρια, στις κλινικές, στις
ανασκαφές και στις Γραμματείες
του Πανεπιστημίου να πραγματο
ποιείται με χρήση μάσκας και να
επιτρέπεται σε εμβολιασμένους ή
σε άτομα με αρνητικό αποτέλεσμα
rapid-test ή PCR test.
Σχετικά με τα σχολεία και τις
δυσοίωνες προβλέψεις για την
επέλαση της Δέλτα, στο Μέγαρο
Μαξίμου βάζουν ξανά στο τραπέζι
την υποχρεωτικότητα του εμβολι
ασμού των εκπαιδευτικών. Αν και
το 75% έχει ήδη εμβολιαστεί, στην
κυβέρνηση επιθυμούν το ποσοστό
να αυξηθεί.

η κυβέρνηση θα κληθεί να πάρει
αποφάσεις για το τι θα ισχύει στην
Εστίαση στους κλειστούς χώρους,
καθώς η εναλλακτική των υπαί
θριων δεν θα είναι εφικτή λόγω
του ψύχους. Έτσι, τα έκτακτα μέ
τρα που ανακοινώθηκαν, όπου οι
εσωτερικοί χώροι θα λειτουργούν
ως αμιγείς, δηλαδή μόνο για τους
εμβολιασμένους, εξετάζεται να
παραταθούν. Δηλαδή, το χειμώνα
για διασκέδαση και φαγητό το πιο
πιθανό σε εσωτερικούς χώρους θα
είναι να μπορούν να εισέρχονται
μόνο οι εμβολιασμένοι.

Εστίαση και διασκέδαση
Το δεύτερο πρόβλημα που έχει
μπροστά της η κυβέρνηση αφορά
τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.Όταν ο καιρός ψυχράνει

Τρίτη δόση
Το τρίτο ερώτημα στο οποίο βρί
σκεται μπροστά η κυβέρνηση είναι
αν θα υπάρχει και τρίτη δόση των

εμβολίων. Σε αυτό περιμένουν
τις αποφάσεις των υγειονομικών.
Παρ’ όλα αυτά, προετοιμάζονται
για το πώς θα οργανωθεί η εκστρα
τεία.
Την επόμενη εβδομάδα θα ψη
φιστεί και η νομοθετική ρύθμιση
που θα διευκρινίζει τα σχετικά με
την υποχρεωτικότητα των εμβολι
ασμών. Σε αυτή θα δίνεται το δικαί
ωμα στον εργοδότη να γνωρίζει αν
ο εργαζόμενος έχει εμβολιαστεί ή
όχι. Δεν τίθεται θέμα απόλυσης για
όσους αρνηθούν να εμβολιαστούν,
αλλά θα επιβάλεται αναστολή ερ
γασίας στον ιδιωτικό τομέα και
άδεια άνευ αποδοχών στο Δημό
σιο. Όσοι δεν εμβολιάζονται στο
Δημόσιο, δεν θα παραπέμπονται
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ
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διαβατήριο, δίπλωμα
οδήγησης).
-Κ)ι πελάτες υποχρεούνται
να φορούν μάσκα κατά το χρό
νο αναμονής, όπως, άλλωστε
και το προσωπικό καθ’ όλη τη
διάρκεια της εργασίας του.
-►Σε κάθε τραπέζι επιτρέ
πονται 10 άτομα το μέγιστο,
ενώ ισχύουν τα γενικό
τερα μέτρα για την
τήρηση των αποστά
σεων μεταξύ των
τραπεζοκαθισμάτων
και των κανόνων
VACCINE
υγιεινής.
-►Επισημαίνεται
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ότι οι τραγουδιστές και οι
επαγγελματίες χορευτές
παραμένουν στο χώρο της
πίστας κατά τη διάρκεια
της ερμηνείας τους και δεν
αναμειγνύονται με το κοινό.
-►Στην Εστίαση όλοι οι
κλειστοί χώροι θα λειτουργούν
ως αμιγείς, αποκλειστικά για
πλήρως εμβολιασμένους ή
νοσήσαντες το τελευταίο
εξάμηνο και με μέγιστη
πληρότητα ογδόντα πέντε
τοις εκατό (85%) της
αναγραφόμενης στην άδεια
λειτουργίας.
-♦Στους υπαίθριους χώρους θα

επιτρέπεται να είναι μικτοί και
να λειτουργούν όπως τώρα, με
τους υγειονομικούς κανόνες.
-►Αμφότεροι ανοικτοί και
κλειστοί χώροι της Εστίασης
λειτουργούν με τους κάτωθι
υγειονομικούς όρους:
Απολύμανση καταλόγων κατά
την εναλλαγή των πελατών
στα τραπέζια. Τοποθέτηση
απολυμαντικού προϊόντος ανά
τραπέζι. Υποχρεωτική χρήση
μάσκας από το προσωπικό και
τους πελάτες κατά το χρόνο
αναμονής. Μέχρι δέκα άτομα
ανά τραπέζι, φιλοξενία μόνο
καθήμενων πελατών.
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