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Η κυβέρνηση και οι ειδικοί έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις επόμενες δύο εβδομάδες, 
καθώς τότε αναμένεται να κορυφωθεί η κινητικότητα των πολιτών λόγω της μεγάλης εορτής 
του Δεκαπενταύγουστου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μεταφορά του κορωνοϊού 
από τα αστικά κέντρα προς τους τουριστικούς προορισμούς και το αντίστροφο
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Μ
ε στόχο τον περιορισμό της μετάδο-
σης της μετάλλαξης «Δέλτα» κινούνται 
πλέον η κυβέρνηση και το υπουργείο 

Υγείας. Εκτός από τον βασικό στόχο, που είναι 
η αύξηση του αριθμού των εμβολιασμών, στο 
τραπέζι έχει πέσει η διενέργεια rapid test για 
όσους επιστρέφουν από τα νησιά, καθώς, με 
βάση τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι ει-
δικοί, τα κρούσματα που θα καταγράφονται 
το επόμενο διάστημα θα αφορούν κυρίως τη 
μετάλλαξη «Δέλτα». 

Σε αυτό το πλαίσιο, παράλληλα με την αύ-
ξηση των εμβολιασμών που επιδιώκει το κυ-
βερνητικό στρατόπεδο, υπάρχει και μια σειρά 
από μέτρα που μπορεί όχι μόνο να επιβραδύ-
νουν τη μετάδοση, αλλά και να σταθεροποιή-
σουν περαιτέρω την κατάσταση. 

Η κυβέρνηση και οι ειδικοί έχουν στραμμένο 
το βλέμμα τους στις επόμενες δύο εβδομάδες, 
καθώς τότε αναμένεται να κορυφωθεί η κινητι-
κότητα των πολιτών λόγω της μεγάλης εορτής 
του Δεκαπενταύγουστου, αλλά και της ολοκλή-
ρωσης των διακοπών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

Νέα μέτρα, βάσει των 
επιδημιολογικών 
δεδομένων, εξετάζει η 
κυβέρνηση, ώστε να 
περιορίσει την επέλαση 
της πανδημίας 

επιβάτες που επιστρέφουν από τα νησιά και κυ-
ρίως από τις περιοχές που είναι στο «πορτοκα-
λί» και παρουσιάζουν αύξηση του επιδημιολο-
γικού φορτίου.

Μέτρα 
Πέρα, όμως, από το ενδεχόμενο του υποχρε-
ωτικού rapid test για όσους επιστρέφουν από 
τις διακοπές τους από τα νησιά, η κυβέρνηση 
και το υπουργείο Υγείας θα αυξήσουν και άλ-
λο το testing. Δεν πρέπει να περνά απαρατή-
ρητο πως το τελευταίο διάστημα πραγματο-
ποιείται καθημερινά μεγάλος αριθμός τεστ, 
με τις υγειονομικές μονάδες να βρίσκονται σε 
σημεία που υπάρχει κινητικότητα. Παράλλη-
λα, όμως, όπου χρειάζεται, η Πολιτική Προστα-
σία θα παρεμβαίνει και θα παίρνει τοπικά μέ-
τρα, τύπου Μυκόνου, όπως συνέβη με τα Χα-
νιά και τη Ζάκυνθο.

Με τεστ στην εργασία 
Την ίδια ώρα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο 
έχουν αποφασίσει να έχουν οι εμβολιασμέ-

για τη μεταφορά του κορωνοϊού από τα αστικά 
κέντρα προς τους τουριστικούς προορισμούς 
και το αντίστροφο. Ανεξάρτητα από το αν αυ-
ξηθούν τα κρούσματα ή όχι, αν και υπάρχει 
αισιοδοξία για σταθεροποίηση της κατάστα-
σης όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, 
είναι σαφές ότι το Λεκανοπέδιο και άλλες με-
γάλες πόλεις θα πιεστούν, αφού ο ιός θα μετα-
φερθεί από τις τουριστικές περιοχές. Να σημει-
ωθεί, πάντως, πως τις πτωτικές τάσεις αποτυ-
πώνει καλύτερα ο δείκτης αναπαραγωγής της 
λοίμωξης COVID-19 (Rt), που το τελευταίο δι-
άστημα έχει μειωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ειδικοί έχουν 
εξετάσει ήδη το ενδεχόμενο να ζητήσουν να 
πραγματοποιούνται υποχρεωτικά rapid tests 
για όσους επιστρέφουν από τα νησιά, σε μια 
προσπάθεια να ανιχνευθούν οι ασυμπτωματι-
κοί και να απομονωθούν, ωστόσο αυτό θα απο-
φασιστεί τις επόμενες ημέρες με βάση πάντα τα 
επιδημιολογικά δεδομένα. Εάν δηλαδή υπάρ-
ξει αύξηση των ποιοτικών στοιχείων, τότε μπο-
ρεί να ζητηθεί υποχρεωτικό rapid test για τους 

Είναι σαφές ότι το Λεκανοπέδιο 
και άλλες μεγάλες πόλεις θα 
πιεστούν, αφού ο ιός 
θα μεταφερθεί από 
τις τουριστικές περιοχές


