Μαρούσι, 13-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έρνληαο ππ’ όςηλ, αθελόο ηελ εμαηξεηηθά επείγνπζα θαη απξόβιεπηε αλάγθε γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ από ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνύ (covid-19)
θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζήο ηνπ, αθεηέξνπ ηα πνξίζκαηα ηεο δηεζλνύο
επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο γηα ηελ εμέιημε θαη εμάπισζε ηεο επηδεκίαο ηνπ
θνξνλντνύ.
Σε πιήξε ελαξκόληζε κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο (ζρεη. 1. ΠΝΠ ΦΔΚ A' 42/25.02.2020, ΠΝΠ
ΦΔΚ Α΄55/11-03-2020, ΚΥΑ Γ1Α/γπ.ΟΙΚ.16838/ΦΔΚ Β΄/783/10-03-2020, εγθύθιηνη
θαη νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ην Υπνπξγείν Υγείαο, ηνλ Δ.Ο.Γ.Υ. , ηελ εγθύθιην
ηεο Γ.Γ.Α., ΚΥΑ 833/12-03-2020 (Φ.Δ.Κ. Β΄) θαη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο) απνθαζίδνπκε:
Τελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δνκώλ ηνπ
Οιπκπηαθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ “Σπύξνο Λνύεο” (O.A.K.A.) γηα όζν
ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθνύλ

ηα πξνιεπηηθά κέηξα απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη πάζεο θύζεσο εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ αιιά θαη πξνζσξηλήο
επηβνιήο κέηξσλ σο πξνο ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.
Η αλαζηνιή απηή ιακβάλεηαη σο δσηηθά αλαγθαίν πξνιεπηηθό κέηξν γηα ηελ
δηαθύιαμε πξσηίζησο ησλ παηδηώλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ εππαζώλ θνηλσληθώλ
νκάδσλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ αζιεηηζκνύ, πνπ είλαη από ηε θύζε ηνπ κέζν γηα ηελ
πγεία θαη επεμία ησλ αλζξώπσλ.
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εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππόθεηληαη ζηελ αλαζηνιή ησλ πξνεγνπκέλσλ θαηαζηάζεσλ,
εθαξκόδνληαη απαξέγθιηηα ηα όζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 4 & 5 ηεο από
11/03/2020 ΠΝΠ (ΦΔΚ Α΄ 55/11-03-2020), θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο γηα επέιηθην
σξάξην εξγαζίαο, εμ απνζηάζεσο εξγαζία, ώζηε νη ππάιιεινη λα παξακείλνπλ
ελεξγνί αθόκε θη αλ ρξεηαζηεί λα ιείςνπλ γηα ιίγν.

Τν Ο.Α.Κ.Α. ζα ζπλερίζεη

εμππεξεηώληαο κόλν ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ Οιπκπηαθή
πξνεηνηκαζία.

Η αλάγθε ηόζν δηαθύιαμεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαη ρξνλίσο παζρόλησλ
αιιά θαη ε επξύηεξε θνηλσληθή θαη εζηθή δηάζηαζε επηβάιιεη ηελ ζπλεξγαζία όισλ
ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δηαθηλδύλεπζε
κεγάινπ αξηζκνύ αηόκσλ θαη ηελ επέθηαζε ηεο επηδεκίαο.
Ο αζιεηηζκόο ζεκαίλεη πάλσ απ’ όια πγεία θαη κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζε απηό
θαινύκε
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«ελεξγνπνηήζεη» θάζε έλζηηθην αηνκηθήο επζύλεο, ππεπζπλόηεηαο θαη ζνβαξόηεηαο
γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έξρεηαη, ώζηε ζην κέιινλ λα απνιακβάλνπκε όινη ηα
νθέιε θαη ηε ραξά πνπ καο παξέρεη ε άζιεζε ζε έλα πγηέο θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ.
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