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κειμένου οι ιερωμένοι να ενημερώνουν τους 
πιστούς για τη χρησιμότητα του εμβολιασμού 
(άλλωστε, η Εκκλησία και η Αρχιεπισκοπή έχουν 
ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ των εμβολι-
σμών) και σε δεύτερο χρόνο να στηθούν εμβο-
λιαστικά κέντρα έξω από ιερούς ναούς. 

Στον όλο σχεδιασμό, όμως, χρειάζεται ιδιαί-
τερη προσοχή, αφού υπάρχουν και ιερωμένοι 
-ευτυχώς λίγοι- που εναντιώνονται στον εμβο-
λιασμό και γι’ αυτό πρέπει να επιλεγούν ιεροί 
ναοί όπου δεν θα δημιουργηθούν προβλήμα-
τα και εντάσεις. Δεν πρέπει να περνά απαρα-
τήρητο πως στις εκκλησίες κάθε Κυριακή πα-
ρευρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, που αποτε-
λούν το «κλειδί» όσον αφορά τον εμβολιαστι-
κό σχεδιασμό. 

 Πανεπιστήμια. Ηδη υπάρχει σχεδιασμός από 
την πρώτη στιγμή για εμβολιαστικά κέντρα στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρόκειται για ένα ρεα-
λιστικό σχέδιο που μπορεί να προχωρήσει, κα-
θώς αφορά νέους άνω των 18 ετών, οπότε δεν 
θα χρειάζεται η συναίνεση ειδικών.

Ανάλογα και με τον ρυθμό των εμβολιασμών, 
οι χώροι επιλογής θα μπορούν να διευρυνθούν. 
Για παράδειγμα, μπορούν να στηθούν εμβολι-
αστικά κέντρα έξω από τα γήπεδα. Σε αυτή την 
περίπτωση, όμως, μπορεί να υπάρξει μια δυ-
σκολία, αφού η είσοδος στα γήπεδα έτσι και 
αλλιώς επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους.

Εμβολιαστικά κέντρα
Ακόμα και για τα κινούμενα εμβολιαστικά κέ-
ντρα, μίνι ή μεγαλύτερα, υπάρχει επιχειρησι-
ακό σχέδιο. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να 
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α αυξήσουν ακόμα περισσότερο τους 
εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού επι-
διώκουν η κυβέρνηση και το υπουρ-

γείο Υγείας, βάζοντας μπροστά το σχέδιο «εμ-
βολιασμοί σε μαζικούς χώρους».

Η επόμενη περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, 
αφού όχι μόνο πλησιάζει ο χειμώνας, άρα θα 
υπάρχει και μεγαλύτερη κινητικότητα σε εσω-
τερικούς χώρους, αλλά πλέον λειτουργούν και 
όλες οι σχολικές βαθμίδες, που, παρά τα αυ-
στηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, μπορεί να 
έχουν πολλά κρούσματα. Και τα κρούσματα 

αυτά μπορεί να αφορούν κυρίως τους νέους, 
αλλά τα ίδια τα παιδιά, αν νοσήσουν, μπορεί να 
κολλήσουν στο σπίτι γονείς και παππούδες. Βέ-
βαια, η βασική διαφορά σε σχέση με την περ-
σινή περίοδο είναι ότι υπάρχει το εμβόλιο και 
είναι διαθέσιμο για όλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο υπουργείο Υγείας 
αναζητούν τρόπους ώστε να επισπεύσουν τους 
εμβολιασμούς και να επιτευχθεί ο στόχος για 
ισχυρότερο τείχος ανοσίας. Βέβαια, και όσοι 
νοσούν συμβάλλουν στο χτίσιμο του τείχους, 
αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η δη-
μιουργία μίνι εμβολιαστικών κέντρων σε χώ-
ρους μαζικής προσέλευσης. Βέβαια, η επιλο-
γή των χώρων αυτών δεν θα είναι τυχαία, αλ-
λά στοχευμένη, βάζοντας στο μικροσκόπιο και 
συγκεκριμένες ηλικίες.

Μεταξύ άλλων, στο τραπέζι έχει πέσει η πρό-
ταση να στηθούν το επόμενο διάστημα εμβο-
λιαστικά κέντρα σε: 

 Στάσεις μετρό και άλλων μέσων μεταφοράς. 
Οπως είναι φυσικό, θα επιλεγούν σημεία όπου 
υπάρχει έντονη κινητικότητα, ενώ πρέπει να 
σημειωθεί πως ειδικά το μετρό το χρησιμοποι-
ούν πολλοί συμπολίτες μας όλων των ηλικιών.

 Ιερούς ναούς τις Κυριακές και άλλους χώρους 
που χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Οσον αφορά τις 
εκκλησίες, υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο προ-

Ειδικά συνεργεία  
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στηθούν κέντρα με τρεις -για παράδειγμα- εμ-
βολιαστικές γραμμές. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμε-
νο, χρειάζονται ένας γιατρός επικεφαλής, τρεις 
νοσοκόμες και τρία άτομα που θα επεξεργάζο-
νται τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα στοιχεία.

Ετσι, και γρήγορα θα ολοκληρώνεται η δια-
δικασία, ενώ θα κλείνεται απευθείας και το ρα-
ντεβού για τη δεύτερη δόση για όποιον εμβο-
λιάζεται επιτόπου. Αξίζει να σημειωθεί πως κά-
ποια από τα mega εμβολιαστικά κέντρα έχουν 
τεθεί εκτός λειτουργίας (Ελληνικό, Κέρκυρα και 
Ρόδος), οπότε υπάρχει υλικό (ιατρικές καρέ-
κλες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά.) που μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν τελικά προχωρήσει 
το σχέδιο με τις κινητές μονάδες σε σημεία-

κλειδιά, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της αύ-
ξησης των εμβολιασμών. Με αυτόν τον τρό-
πο, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ακόμα κα-
λύτερα, καθώς δεν θα χρειάζεται να κάνουν 
επιπλέον μετακινήσεις για να εμβολιαστούν, 
ενώ η εικόνα από μόνη της, δηλαδή ο εμβολι-
ασμός σε μαζικούς χώρους, μπορεί να αποτε-
λέσει πόλο έλξης.

Την ίδια ώρα, όμως, οι ειδικοί έχουν αποφα-
σίσει να αυστηροποιήσουν ακόμα περισσότε-
ρο τις μετακινήσεις για τους ανεμβολίαστους 
πολίτες, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση. Ηδη η 
επιτροπή άναψε το «πράσινο φως» ώστε όσοι 
έχουν συναλλαγή με το Δημόσιο και είναι ανεμ-
βολίαστοι προηγουμένως να έχουν κάνει rapid 
test με δικά τους έξοδα ή να προσκομίζουν πι-
στοποιητικό νόσησης - κάτι, δηλαδή, που ισχύει 
ήδη για όσους εργάζονται στον δημόσιο τομέα.

Εμβολιασμοί από 
κινητές μονάδες


