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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΔΟΜ συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση θετικών κρουσμάτων COVID 19
στην Ελλάδα

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανταποκρίνεται στον εντοπισμό μεγάλου
αριθμού κρουσμάτων COVID-19 στη δομή προσωρινής φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο του
ΔΟΜ στο Πόρτο Χέλι, μετά την ανακοίνωση 150 επιβεβαιωμένων θετικών περιπτώσεων.
Και οι 471 διαμένοντες της δομής, που βρίσκονται σε ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι, έχουν τεθεί
σε καραντίνα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα όταν εντοπίστηκε ένα επιβεβαιωμένο
κρούσμα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζουν οι ελληνικές αρχές, ενώ οι
μετακινήσεις τους περιορίστηκαν αυστηρά στους χώρους του ξενοδοχείου.
Η πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο είναι μονογονεϊκές οικογένειες, κυρίως από το
Καμερούν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ).
Μεταξύ εκείνων που έχουν προσβληθεί από το ιό είναι ένας εργαζόμενος του ΔΟΜ κι ένας
υπάλληλος του ξενοδοχείου. Και οι δύο βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους. Όλες οι
περιπτώσεις είναι ασυμπτωματικές και η κατάστασή τους παρακολουθείται στενά.
«Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτούς τους ανθρώπους να λαμβάνουν συνεχή στήριξη και
βοήθεια», δήλωσε ο Gianluca Rocco, Επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας.
«Δε θα πρέπει να νιώσουν ούτε μία στιγμή ότι μένουν ότι είναι μόνοι τους ή παραμελημένοι,
ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Ο στιγματισμός και οι διακρίσεις σε βάρος των
μεταναστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι επιβλαβείς τόσο για τους ίδιους, όσο και
για την κοινωνία στο σύνολό της, και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες που
καταβάλλονται για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού».
Μια ομάδα του ΔΟΜ που αποτελείται από συντονιστές, ψυχολόγους, διερμηνείς, νομικούς
συμβούλους και κοινωνικούς λειτουργούς, με τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής
προστασίας συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων, με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ξενοδοχείο έχει απολυμανθεί, το προσωπικό είναι εξοπλισμένο
με την απαραίτητη προστασία, ενώ έχει διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις οδηγίες
προφυλάξεις από τον COVID-19.
Το ξενοδοχείο συνεχίζει να παρέχει σίτιση, ενώ το προσωπικό του ΔΟΜ, σε συνεργασία με
τις τοπικές αρχές, θα διασφαλίσει την παροχή γευμάτων σε μικρά παιδιά, δεδομένης της μη

πρόσβασης στις τοπικές αγορές. Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμό μετακινήσεων
στην ευρύτερη περιοχή για 15 ημέρες, από τις 8:00 μ.μ. έως τις 8:00 π.μ.

«Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο ΔΟΜ βρίσκεται σε στενή επαφή με όλες τις αρμόδιες αρχές
κι όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται κατόπιν οδηγιών του ΕΟΔΥ και του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Άσυλου. Σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας θα προβούμε σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες υπέρ της ασφάλειας των αιτούντων άσυλο, του προσωπικού
του ΔΟΜ και του τοπικού πληθυσμού», πρόσθεσε ο Gianluca Rocco.
Δύο ακόμα δομές φιλοξενίας μεταναστών (Μαλακάσα και Ριτσώνα) που υποστηρίζονται από
τον ΔΟΜ στην Ελλάδα, έχουν επίσης καταγεγραμμένα κρούσματα COVID-19.
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