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6.300 δωρεάν rapid test σε 28 διοργανώσεις 

Νέοι έλεγχοι στις 13, 15, 16 Απριλίου 

Κυριακή, 11 Απριλίου 2021 

Ο Δήμος Παύλου Μελά ευχαριστεί τις Κινητές Μονάδες του ΕΟΔΥ που ενισχύουν την 
πρόληψη και προαγωγή της υγείας των κατοίκων με τη διενέργεια  6.300 δωρεάν 
rapid test για COVID -19, σε 28 μαζικές διοργανώσεις, στις ΔΕ Σταυρούπολης, 
Πολίχνης, Ευκαρπίας μέσα στο 2021. 
 
Σε συνέχεια των δειγματοληπτικών ελέγχων περιορισμού της διασποράς του ιού, 
που πραγματοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας με την 
υποστήριξη του Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Παύλου Μελά, ανακοινώνονται από την 
Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, 3 νέες  προγραμματισμένες δράσεις για 
πεζούς, στην εβδομάδα που ακολουθεί. 
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα  
➢ Τρίτη 13/4: πάρκο Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Ηλιούπολη 

➢ Πέμπτη 15/4: πάρκο θερινού κινηματογράφου Τζένη Καρέζη, Πολίχνη 

➢ Παρασκευή 16/4: πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, είσοδος απέναντι από το 
Δημαρχείο 

Ώρες 10.00-14.30 

 
Την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και την αποφυγή συνωστισμού, διασφαλίζει η 
παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας  του Δήμου Παύλου Μελά.  
Οι εξεταζόμενες/εξεταζόμενοι,  θα πρέπει κατά τη μετακίνησή τους να στείλουν 
μήνυμα (sms) για μετακίνηση 1 στο 13033 και να φέρουν μαζί τους Αστυνομική 
ταυτότητα και ΑΜΚΑ. Τα αποτελέσματα θα τους γνωστοποιούνται εντός λίγων 
ωρών, μέσω sms. 
 
Οι μαζικοί δωρεάν έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου είναι μια  εύκολη, γρήγορη 
και ασφαλής διαδικασία για τους πολίτες, που διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και 
προσφέρει διάγνωση χρήσιμη για τους ίδιους τους εξεταζόμενους αλλά και για τους 
αρμόδιους φορείς υγείας  και την Πολιτεία, καθώς οδηγεί στον έγκαιρο εντοπισμό 
και απομόνωση των θετικών στον ιό ατόμων και την άμεση έναρξη της ιχνηλάτησης 
των στενών τους επαφών. 
Με τη μέθοδο αυτή και μέσα από συνεχείς δειγματοληψίες μειώνονται οι 
πιθανότητες δημιουργίας μεγάλων εστιών κρουσμάτων. 



 
Περισσότερες πληροφορίες 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

2310 609380 / 2310 587812 

(ώρες λειτουργίας υπηρεσιών) 
 

 
Δήμος Παύλου Μελά 

Καραολή & Δημητρίου 1 
564 30 Σταυρούπολη 
www.pavlosmelas.gr 

 

Γραφείο Δημάρχου 
2313.302851 
6977 360144  

http://www.pavlosmelas.gr/
https://www.instagram.com/pavlos.melas_city/
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