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Αγαπητοί γονείς
Η εμφάνιση της &quot;νέας γρίπης&quot; αποκάλυψε τα προβλήματα του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας, το βαθμό διάλυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που δεν
μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μιας πανδημίας.
Το «Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της γρίπης» είναι σαφώς ανεπαρκές, δεν
προβλέπει σοβαρές προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, σε εκπαιδευτικούς,
σε καθαρίστριες και τραπεζοκόμους.
Η επίλυση οικονομικών και πρακτικών θεμάτων στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά
των γονιών και των εργαζομένων στη σχολική κοινότητα. Διευρύνει την πελατεία των
ιδιωτικών φορέων υγείας.
Προτείνει καλό αερισμό και καθαριότητα, χώρους φροντίδας, και αποφυγή συνωστισμού
στα σχολεία, τη στιγμή που σε αρκετά σχολεία. οι κακές υλικοτεχνικές υποδομές με τις
υπόγειες αίθουσες, τα κοντέινερς, και τις λυόμενες αίθουσες είναι μια δυσάρεστη
πραγματικότητα.
Μετατρέπει τις σχολικές επιτροπές σε επιχειρηματίες και εργοδότες μαύρης
ανασφάλιστης εργασίας.
Εν τέλει, το Εθνικό Σχέδιο δεν προβλέπει τον δωρεάν εμβολιασμό όλων των παιδιών και
των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα ,ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Να ξεκινήσουν πανελλαδικά και με κινητές μονάδες του υπουργείου Υγείας παρεμβάσεις
στα σχολεία οι οποίες θα περιλαμβάνουν:
- Ιατρική εξέταση όλων, για τον εντοπισμό κρουσμάτων, την καταγραφή των ευάλωτων
ομάδων και ιατρική παρακολούθησή τους. Αλλά και την έκδοση των πιστοποιητικών υγείας
που απαιτούνται για να υπάρχει η χάρτα υγείας των παιδιών.
- Επιστημονική ενημέρωση και σχετική εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων
- Εμβολιασμό με όσα εμβόλια ήδη υπάρχουν και ενδείκνυνται για τις ευάλωτες ομάδες
(εποχικής γρίπης, πνευμονόκοκκου).
Άμεση προσπάθεια προκειμένου να μην υπάρχουν πάνω από 20 μαθητές στη τάξη.
Να προσληφθούν από το κράτος καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι και ειδικευμένο προσωπικό
με μόνιμη σχέση εργασίας.
Να χορηγηθούν από το κράτος δωρεάν, μέσω των σχολικών επιτροπών, όλα τα
απαιτούμενα φάρμακα, και αναλώσιμα υλικά που προβλέπονται στην εγκύκλιο.
Να εξασφαλιστεί άδεια με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση για έναν από τους δύο γονείς
αν βεβαιωμένα ασθενήσουν τα παιδιά ή αν κλείσουν τα σχολεία.
Αγαπητοί γονείς,
Έχει πολύ μεγάλη σημασία την περίοδο αυτή να μην στείλουμε το παιδί μας στο σχολείο
αν έχει έστω και ελαφρά συμπτώματα ίωσης.
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Για το Δ. Σ.
Ο Πρόεδρος
Στάθης Πράπας

Ο Γ. Γραμματέας
Γιώργος Οικονόμου
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