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Στη μάχη 19
μεγάλα νησιά

ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Γαλάζια
Ελευθερία», που αφορά τον εμβολιασμό όλων
των νησιωτών άνω των 18 ετών σε 19 μεγάλα νησιά, εκτός
της Κρήτης, ώστε να χτιστεί το πρώτο μαζικό τείχος ανοσίας
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Κ

ινήσεις για την περαιτέρω θωράκιση
από τον κορωνοϊό όχι μόνο των νησιωτών, αλλά και των εποχικών εργαζομένων σε νησιά, στην ακτοπλοΐα, ακόμα και
στην κρουαζιέρα, εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει και της έναρξης της τουριστικής περιόδου.
Αλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία», που αφορά τον εμβολιασμό όλων των
νησιωτών άνω των 18 ετών σε 19 μεγάλα νησιά, εκτός της Κρήτης, ώστε να χτιστεί το πρώτο μαζικό τείχος ανοσίας.
Πέρα, όμως, από τους 700.000 κατοίκους
που ζουν μόνιμα σε αυτά τα νησιά (ο προγραμματισμός είναι να εμβολιαστούν μέχρι
τα τέλη Ιουνίου με το μονοδοσικό εμβόλιο
της Johnson & Johnson), το υπουργείο Υγείας
εξετάζει το ενδεχόμενο να εμβολιαστούν και
όσοι εργάζονται σε αυτά τα νησιά και δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανοσίας.
Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση εξετάζουν το πώς μπορούν να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι, εποχικοί και μόνιμοι,
σε ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες, σε
καταστήματα εστίασης ή ακόμα και σε νυχτερινά κέντρα και μπαρ στο εμβολιαστικό πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία».
«Κλειδί» στον σχεδιασμό μπορεί να αποτελέσει η «Εργάνη», το πληροφοριακό σύστημα
του υπουργείου Εργασίας, ώστε από εκεί να
δημιουργηθεί η επιπλέον λίστα με όσους εργάζονται (όχι για τους επισκέπτες).
Βέβαια, σημαντικό ρόλο στο όλο σχέδιο
έχουν και οι εμβολιαστικές δόσεις. Δηλαδή το
να τηρήσουν οι εταιρείες τα χρονοδιαγράμματα των παραδόσεων, για να μπορεί το υπουργείο Υγείας να υλοποιήσει έναν τέτοιο προγραμματισμό.

Προστασία
Μέσα στην εβδομάδα, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ξεκαθάρισε πως «θα κάνουμε ό,τι
είναι δυνατόν προκειμένου να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας που ζουν και κινούνται
εκεί και να επιτρέψουμε έτσι να ενισχυθεί και
το τουριστικό προϊόν και η οικονομία, πάντα
με όρους δημόσιας υγείας».
Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν ολοκληρωθεί
οι εμβολιασμοί σε 32 νησιά, ενώ έως το τέλος Μαΐου ολοκληρώνονται σε άλλα 36. Για
τα υπόλοιπα 19 μεγαλύτερα νησιά, με εξαίρεση την Κρήτη, μπαίνει σε εφαρμογή η επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία».
Τα νησιά αυτά είναι η Ρόδος, η Κέρκυρα, η
Λέσβος, η Χίος, η Ζάκυνθος, η Σαλαμίνα, η Κεφαλονιά, η Κως, η Σάμος, η Λευκάδα, η Σύρος,
η Νάξος, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Κάλυμνος,
η Θάσος, η Μύκονος, η Πάρος και η Αίγινα.

Εμβόλια για
τον τουρισμό!
Το σχέδιο
της κυβέρνησης
για να
εμβολιαστούν
κάτοικοι
και εργαζόμενοι
σε δημοφιλή
νησιά

Τα συγκεκριμένα νησιά ενισχύονται ήδη με επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα από τις δυνάμεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κινητά συνεργεία που θα υποστηρίξουν
την ολοκλήρωση του καθολικού εμβολιασμού, όπως επισημαίνουν από το υπουργείο Υγείας.
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι εμβολιασμοί
σε Φούρνους, Μεγανήσι, Νίσυρο, Κίμωλο, Τήλο, Οινούσσες, Λειψούς, Χάλκη, Αμμουλιανή, Οθωνούς, Κάλαμο, Ερείκουσα, Καστελλόριζο, Ψαρά, Μαθράκι, Θηρασιά, Ανάφη,
Σίκινο, Αγιο Ευστράτιο, Αγαθονήσι, Γαύδο, Θύμαινα, Τέλενδο, Τριζόνια, Καστό, Ψέριμο, Παλαιό Τρίκερι, Αντικύθηρα, Αρκιούς, Γυαλί, Αντίπαξους και Μαράθι.
Επίσης, σε άλλα 36 νησιά με πληθυσμό κάτω των 10.000
κατοίκων ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός έως τα τέλη Μαΐου. Τα νησιά αυτά είναι: η Φολέγανδρος, η Δονούσα, η
Ελαφόνησος, το Ανω Κουφονήσι, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά, η Πάτμος, η Ιθάκη, η Σύμη, η Σκύρος, η Σαμοθράκη, η Περιστέρα, η Σίφνος, η Κέα, οι Παξοί, η Ιος, η Υδρα,
η Αμοργός, η Κύθνος, η Σέριφος, η Αστυπάλαια, η Αντί-

παρος, το Αγκίστρι, η Κάσος, ο Πόρος, οι Σπέτσες, τα Κύθηρα, η Ανδρος, η Τήνος, η Ικαρία,
η Λέρος, η Κάρπαθος, η Σκιάθος, η Σκόπελος
και η Μήλος.

Κρουαζιέρα
Στην κυβέρνηση εξετάζουν και τον εμβολιασμό των εργαζομένων στις μεγάλες ακτοπλοϊκές γραμμές όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα (π.χ. Πάτρα - Ιταλία και Ηγουμενίτσα - Ιταλία), ακόμα και αυτών που εργάζονται σε κρουαζιερόπλοια ή εμπλέκονται στην κρουαζιέρα.
Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Υγείας έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις
ώστε να μπουν άμεσα σε εμβολιαστική γραμμή και οι εργαζόμενοι αυτών των κατηγοριών.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και οι ίδιοι θα είναι
προστατευμένοι με τον εμβολιασμό και θα ελαχιστοποιηθούν οι όποιες πιθανότητες να δημιουργηθούν προβλήματα στα δρομολόγια από
ενδεχόμενα μαζικά κρούσματα.
Παράλληλα, με τον εμβολιασμό θα θωρακιστεί σε μεγάλο βαθμό και η κρουαζιέρα. Εξάλλου, οι κρουαζιέρες αποτελούν σημαντικό γρανάζι του ελληνικού τουρισμού και ήδη υπάρχει
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με ξεκάθαρα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, που έχει στόχο η χώρα μας
να γίνει και πάλι δημοφιλής προορισμός, όπως
ήταν πριν από τον κορωνοϊό.

