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ενα ακομα όπλο, σημαντικό για τη λειτουργία των σχολείων, 
είναι και ο εμβολιασμός στις ηλικίες 5 έως 11 ετών. Ηδη οι 
εμβολιαστικοί ρυθμοί είναι ικανοποιητικοί, ενώ από τη Δευτέρα  
3 Ιανουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για 120.000 νέα ραντεβού

καποιοι επιστήμονες βάζουν στο 
μικροσκόπιο και το λιανεμπόριο και 
ζητούν να υπάρχει όριο πελατών  
στους εσωτερικούς χώρους

 Την επίσπευση των περιοριστικών μέτρων ενόψει της Πρωτοχρονιάς αποφάσισε η 
κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να μετριάσει την πίεση στο ΕΣΥ. Μετά την έκρηξη των 
κρουσμάτων, υπάρχουν εκτιμήσεις και για αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που θα 
χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ηδη, μιλώντας στον Real FM 97,8 
ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης τόνισε 
πως ο αριθμός των διασωληνωμένων θα ανέλθει στους 800 το πρώτο δεκαήμερο του Ια-

νουαρίου, από τους 620 στις 
29 Δεκεμβρίου.  Αρχικά είχε 
ανακοινωθεί ότι το νέο πακέ-
το μέτρων θα ισχύσει από τις 
3 Ιανουαρίου, ωστόσο η με-
γάλη αύξηση των κρουσμά-
των και η απειλή της μετάλλα-
ξης «Ομικρον» έφεραν την αυ-
στηροποίησή τους και οδήγη-

σαν στην απόφαση να εφαρμοστούν νωρίτερα και συγκε-
κριμένα από τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Δεκεμβρίου. 

Οπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά βάση νοσηλεύονται πολίτες οι 
οποίοι έχουν πληγεί από τη «Δέλτα». Ωστόσο, η μετάλλαξη 
«Ομικρον» είναι πλέον κυρίαρχη, κάτι που, όπως είπε, φαί-
νεται από τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν τις προηγού-
μενες ημέρες. Οπως ανέφερε, ακόμα πιέζεται το σύστημα 
από τη μετάλλαξη «Δέλτα», γι’ αυτό είμαστε σε πλήρη συμ-
φωνία με τις ιδιωτικές δομές να παραχωρήσουν κλίνες και 
προσωπικό. 

Υπό αυτές τις συνθήκες και με την επέλαση της παραλ-
λαγής «Ομικρον», οδηγηθήκαμε για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά να κάνουμε Πρωτοχρονιά με υγειονομικούς περιο-
ρισμούς. Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων, τα εστι-
ατόρια και τα άλλα καταστήματα του χώρου της εστίασης 
θα λειτουργούν έως τις 12 τα μεσάνυχτα, με καθήμενους 
σε τραπέζια έξι ατόμων, χωρίς όρθιους και χωρίς μουσική. 

Εξαίρεση αποτελεί μόνο η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λει-
τουργία των καταστημάτων έως τις 2 τα ξημερώματα, με τους ίδιους περιορισμούς. Την 
ίδια στιγμή, ανακοινώθηκε και η απαγόρευση οργανωμένων πάρτι σε ιδιωτικούς ή και 
δημόσιους χώρους, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά της μαζικής βραδινής διασκέδα-
σης σε άλλους μισθωμένους χώρους για διενέργεια πάρτι, ακόμη και με πληρωμή. Επί-
σης, από το πρωί της Πέμπτης έχουν τεθεί σε εφαρμογή και τα υπόλοιπα μέτρα που εί-
χαν ανακοινωθεί για τις 3 Ιανουαρίου. Δηλαδή:
f Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2/KN95) ή διπλής από τους ερ-
γαζομένους στην εστίαση, στα μέσα μεταφοράς, στα σούπερ μάρκετ και όπου υπάρχει 
συνωστισμός.
f Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητικό-
τητάς τους, με πλαφόν θεατών τα 1.000 άτομα.
f Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων η επίσκεψη θα γίνεται μόνο με PCR test 48 ωρών, 
ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα απαγορεύονται οι ιατρικοί επισκέπτες και εντατικοποιού-
νται οι έλεγχοι στα επισκεπτήρια.
f Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί έως και κατά 50%, ενώ θα 
ισχύσει και το κυλιόμενο ωράριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Υγείας, Θ. Πλεύρης, κατά τη διάρκεια των έκτα-
κτων ανακοινώσεων τόνισε ότι οποιοσδήποτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή έχει εκτε-
θεί σε χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό «θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να είναι φο-
ρέας του κορωνοϊού», ενώ συνέστησε όλοι να κάνουν τεστ πριν συμμετάσχουν στα οι-
κογενειακά τραπέζια, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά εντός του οικογενειακού κύκλου. 
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Ρεβεγιόν με 
περιορισμούς!

σε εστίαση και διασκέδαση και, αν χρεια-
στεί, ενδέχεται να γίνουν και άλλες παρεμβά-
σεις. Σύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργά-
ζονται, μπορεί:
f Να κλείνουν νωρίτερα τα καταστήματα ακό-
μα και στις 10 ή στις 11 το βράδυ, σε μια προ-
σπάθεια να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η 
κινητικότητα.
f Να μειωθεί και άλλο η χωρητικότητα των κα-
ταστημάτων σε σχέση με τα τραπεζοκαθίσματα. 
f Να μπει απαγορευτικό στην είσοδο των 
ανεμβολίαστων ακόμα και στους εξωτερικούς 
χώρους των καφέ και της εστίασης, που σήμε-
ρα επιτρέπεται.

Εμβολιασμός 
Την ίδια ώρα, πάνω στο τραπέζι είναι πάντα και 
η επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολι-
ασμού για τους πολίτες ηλικίας 50 και άνω, με 
το μοντέλο του προστίμου των 100 ευρώ κάθε 
μήνα για όσους δεν εμβολιάζονται. Αν και κά-

ποιοι υποστηρίζουν πως το μέτρο αυτό πρέπει 
να αφορά και συγκεκριμένες επαγγελματικές 
ομάδες, όπως τους εργαζομένους στην εστία-
ση, που σήμερα, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, ερ-
γάζονται με εβδομαδιαία αρνητικά rapid tests. 
Οσον αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, οι 
πολίτες ηλικίας 60 και άνω έχουν περιθώριο να 
εμβολιαστούν έστω με την πρώτη δόση έως τις 
16 Ιανουαρίου. 

Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε μήνα θα 
πληρώνουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. 
Τέλος, κάποιοι επιστήμονες βάζουν στο μικρο-
σκόπιο και το λιανεμπόριο και ζητούν και εκεί 
κάποιους περιορισμούς, όπως το να υπάρχει 
όριο πελατών στους εσωτερικούς χώρους, ανά-
λογα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε κατα-
στήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση θα σταθ-
μίσει όλα τα δεδομένα πριν από τις οριστικές 
αποφάσεις, ενώ ο σχεδιασμός θα αναπροσαρ-
μόζεται, αφού το φαινόμενο είναι δυναμικό.

Τα νέα μέτρα 
επισπεύστηκαν 
από την 
κυβέρνηση, με 
στόχο να μην 
υπάρξει ακόμα 
μεγαλύτερη 
μετάδοση την 
παραμονή της 
πρωτοχρονιάς


