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Καισαριανή, 8/112020 

 

Ανακοίνωση με αφορμή την αναστολή λειτουργίας τμημάτων στον Α’ Βρεφονηπιακό και στον 

Βιοκλιματικό Σταθμό λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε γονείς νηπίων 

 
Με αφορμή την αναστολή λειτουργίας τμημάτων στον Α’ Βρεφονηπιακό και στον Βιοκλιματικό 

Σταθμό λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε γονείς νηπίων, εύλογα υπάρχει έντονη ανησυχία 

στους γονείς, αλλά και πολλά ερωτηματικά για τις ενέργειες της Διοίκησης του ΝΠΔΔ 

«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ». 

 

Πέραν από μια τυπική ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας των παραπάνω τμημάτων, που 

μάλιστα αναρτήθηκε με καθυστέρηση, οι γονείς δεν έχουν ενημερωθεί για τίποτα παρά μόνο για 

το ότι τα τμήματα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 15-11-2020. 

 

Καλούμε εδώ και τώρα τη διοίκηση του ΝΠΔΔ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» να δώσει 

άμεσες και σαφείς απαντήσεις στα εξής: 

   

1. Έχουν πραγματοποιηθεί τεστ στα νήπια των επιβεβαιωμένων θετικών γονιών; Τα 

αποτελέσματα των τεστ των νηπίων στους 2 σταθμούς είναι θετικά ή αρνητικά;  

 

2. Ποιος είναι ο λόγος που έκλεισε προληπτικά το Βρεφικό Τμήμα του Βιοκλιματικού Σταθμού; 

Υπήρξαν συμπτώματα σε παιδαγωγό ή εργαζόμενο; Υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα σε παιδαγωγό 

του τμήματος; 

 

3. Το υπόλοιπο  παιδαγωγικό προσωπικό του Βρεφικού Τμήματος για δύο ημέρες, και ενώ το τμήμα 

είχε κλείσει «προληπτικά», παρείχε την παιδαγωγική φροντίδα σε άλλα τμήματα; 

 

Αντιλαμβάνεστε ότι τα παραπάνω ερωτήματα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τη διασφάλιση της υγείας 

των παιδιών και των οικογενειών μας, αλλά και του συνόλου των εργαζομένων στους Παιδικούς 

και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας. Είναι ευθύνη της Διοίκησης του Νομικού 

Προσώπου να προχωρήσει σε πλήρη και ουσιαστική ενημέρωση των γονιών για το τι 

συμβαίνει πραγματικά, καθώς και για τις ενέργειες που έχει κάνει μπροστά σε όλα αυτά. 

 

Ιδίως αυτή τη στιγμή που τμήματα σε σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας 

κλείνουν το ένα μετά το άλλο λόγω κρουσμάτων, είναι επιτακτική ανάγκη ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ να 

ελεγχθεί η διασπορά στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε όλες τις βαθμίδες ,ειδικά  όπου 

εμφανίζεται επιβεβαιωμένο κρούσμα  , με δωρεάν τεστ σε παιδιά και εργαζόμενους από κλιμάκιο 

του ΕΟΔΥ! 

 

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση και να διεκδικήσει την άμεση διενέργεια τεστ από τον 

ΕΟΔΥ και σε περίπτωση που αυτό δεν υλοποιηθεί, να αναλάβει το κόστος προκειμένου να 

διεξαχθούν τα τεστ! 

 

Δεν είναι δυνατόν ο έλεγχος να αποτελεί  ατομική επιλογή της κάθε οικογένειας και να καλούνται 

οι γονείς κάθε φορά που παρουσιάζεται κάποιο κρούσμα  να αναλαμβάνουν το κόστος από εύλογη 

αγωνία για την υγεία των παιδιών τους και των οικογενειών τους! 

https://syllogosvrefonipiakonkaisarianis.blogspot.com/


 

Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η ανάγκη σύνδεσης των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

σταθμών με μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με το Κέντρο Υγείας Παιδιού του Δήμου 

μας. 

 

Στηρίζουμε τους Υγειονομικούς σε όλα τα αιτήματά τους, για τη διασφάλιση της Υγείας του λαού 

και παλεύουμε μαζί τους! 

 

Συμμετέχουμε με την παρουσία εκπροσώπου της Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου μας στην 

κινητοποίηση των φορέων της πόλης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο ΙΚΑ Παγκρατίου διεκδικώντας 

τη στελέχωση δομών ΠΦΥ στη γειτονιά μας που θα καλύπτουν τις ανάγκες μας και τις ανάγκες των 

παιδιών μας! 

 

 

 

 

Η ΔΕ 

 


