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ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ» 

 

Με αφορμή την ανησυχία που επικρατεί στη χώρα έναντι της εξάπλωσης του Covid-

19, αιτούμαστε την άμεση απάντησή σας, εάν οφείλουν τα μέλη του συλλόγου μας 

να αναστείλουν τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, καθώς επίσης και την 

προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των ιδιωτικών κέντρων όπου παρέχονται 

ειδικές θεραπείες και ειδικότερα εργοθεραπευτικές συνεδρίες.  

 

Σας ενημερώνουμε πως συνάδελφοι εργοθεραπευτές εργάζονται και ασκούν την 

επιστήμης μας σε δομές α’ βάθμιας φροντίδας υγείας, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως 

εργαζόμενοι, παρέχοντες ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες, αναλόγως με τον 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό, που αφορά σε παιδιά ή εφήβους ή ενήλικες ή 

ηλικιωμένους, ανάλογα με τον χαρακτήρα του κάθε κέντρου. 

 

Επιπροσθέτως, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του συλλόγου με το κέντρο 

επιχειρήσεων του ΕΟΔΥ, τα μέλη μας έχουν ενημερωθεί και εφαρμόζουν πιστά τα 
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ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα, καθώς και κάθε πρόσθετο προληπτικό μέτρο που 

έχει συστηθεί από την εν λόγω υπηρεσία.  

 

Ωστόσο, λόγω της εκτεταμένης ανησυχίας σε εργαζόμενους και πελάτες των 

θεραπευτικών δομών, είναι απαραίτητη η επίσημη έγγραφη καθοδήγησή μας για τις 

επόμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουμε να προβούμε, και οι οποίες ενδεχομένως 

να εμπεριέχουν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους. 

 

Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση σας λόγω της άκρως επείγουσας κατάστασης 

που αφορά στη δημόσια υγεία και απασχολεί εντόνως εργαζόμενους και 

εξυπηρετούμενους, ώστε να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τη λειτουργία ή μη των 

θεραπευτικών χώρων από Παρασκευή 13/3/2020.  

 

Με εκτίμηση, 

 

         Η Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας 

 

 

 

   Κυριακή Κεραμιώτου          Παναγιώτης Μπούρος 


