Προσωρινές Υποστηρικτικές Δομές
Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης στον Δήμο Ερυμάνθου
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του
κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, συστήνονται
προσωρινές Υποστηρικτικές Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης οι οποίες
θα παρέχουν όλα όσα χρειάζονται συγκεκριμένες ομάδες συμπολιτών μας.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Η Επιτροπή προχωράει άμεσα στην καταγραφή των κατοίκων του Δήμου μας που
δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τα σπίτια τους και
αδυνατούν κατά δήλωση τους να εξυπηρετηθούν (ευπαθείς ομάδες –
ηλικιωμένοι).
2. Επίσης η Επιτροπή προχωράει άμεσα στην καταγραφή των άπορων και
οικονομικά αδύνατων κατοίκων που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να
μετακινηθούν από τα σπίτια τους και αδυνατούν κατά δήλωση τους να
εξυπηρετηθούν.
Η Επιτροπή η οποία συστάθηκε με προσωπικό από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ερυμάνθου, τη δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» και με επιπλέον βοηθητικό προσωπικό,
αναλαμβάνει:
Α. Την εξυπηρέτηση των ανωτέρω συμπολιτών μας για θέματα φαρμακευτικής
περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι για τη
συνταγογράφηση φαρμάκων δεν θα μεταβαίνουν σε νοσοκομειακές δομές, και η
διανομή των φαρμάκων θα γίνεται από το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι.
Β. Τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των ανωτέρω συμπολιτών μας, όπως είναι η
παραλαβή αιτήσεων - παράδοση πιστοποιητικών, κλπ, για τα πάσης φύσεως
πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.
Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα: 26940.22508 και
26940.22506,507, 26940.51644,545, ώρες λειτουργίας 08:00 έως 15:00 και
ηλεκτρονικά και στο e-mail: kentrokoinotitas@erymanthou.gr
«Ενισχύουμε τις κοινωνικές δομές του Δήμου, με στόχο να διασφαλίσουμε ότι οι
δημότες μας θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά διατροφής και
διαβίωσης και στα απαραίτητα φάρμακά τους. Για τη διευκόλυνση των ευπαθών
ομάδων προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
καθημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις τους, σε όσους δεν μπορούν ή δεν
επιτρέπεται να μετακινηθούν».

Μένουμε σπίτι
Εξυπηρετούμαστε από τον Δήμο
Εκ του Δήμου

