
 

 

 

     

 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «Θετικό κρούσμα covid-19 σε βρεφονηπιοκόμο βρεφικού σταθμού» 

Η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες με τα 

πρώτα κρούσματα να έχουν ήδη εμφανιστεί σε Μοσχάτο, Κορυδαλλό, αλλά και στα 

Τρίκαλα. 

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του δήμου Κορυδαλλού αναφορικά με το θετικό κρούσμα έχει 

ως εξής: «Ο Δήμος Κορυδαλλού, ενεργώντας προληπτικά και με αίσθημα ευθύνης 

απέναντι στα παιδιά, τους γονείς και το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών, 

διενήργησε, κατά τη περίοδο 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου, τεστ για την ανίχνευση 

του Covid -19 σε όλο το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών (δασκάλες, βοηθητικό 

προσωπικό κτλ).  

Η διενέργεια του τεστ έγινε ΠΡΙΝ την υποδοχή παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή θα γίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 

Μετά τον έλεγχο των δειγμάτων προέκυψε ότι μία βρεφονηπιοκόμος του 1ου Βρεφικού 

Σταθμού είναι θετική στον ιό Covid -19. 

Για το θετικό κρούσμα ενημερώθηκε, άμεσα, ο ΕΟΔΥ και ο ιατρός εργασίας του Δήμου 

Κορυδαλλού. 

Εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και τις σχετικές οδηγίες που 

δόθηκαν, ανακοινώνεται ότι: 

•    Το προσωπικό του 1ου Βρεφικού Σταθμού θα επιστρέψει στα καθήκοντά του μετά από 

14 μέρες και ως εκ τούτου διακόπτεται η λειτουργία του.  

•    Ο Σταθμός καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε σχολαστικά, όπως άλλωστε και οι 

υπόλοιποι σταθμοί και σχολεία του Δήμου. 
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•    Ο Σταθμός θα λειτουργήσει εκ νέου και θα υποδεχτεί τα πρώτα βρέφη σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ και το πρόγραμμα προσαρμογής που καταρτίζουν οι δασκάλες.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,  

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Με τι συχνότητα προβλέπεται να γίνονται έλεγχοι σε προσωπικό των 

βρεφονηπιακών σταθμών και ποιος αναλαμβάνει το κόστος; 

2. Οι γονείς των νηπίων οφείλουν να ελέγχονται για κορονοϊό; Αν ναι, με τι συχνότητα; 

3. Ποια η πρόβλεψη για ειδική άδεια ενός εκ των γονέων για το 14ήμερο κατά το 

οποίο τα νήπια θα πρέπει να παραμένουν σπίτι; 

4. Ποια η πρόβλεψη για τους εργαζόμενους που επί 14 ημέρες βρίσκονται σε 

καραντίνα; Θα πληρωθούν κανονικά; 

5. Πόσα άτομα προσωπικό απασχολούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς; 

6. Πόσα βρέφη και νήπια υπάρχουν ανά σταθμό; 

7. Ποια τα ακριβή μέτρα πρόληψης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς; 

8. Πού βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων καθαριότητας για τους 

βρεφονηπιακούς σταθμούς; Υπήρξε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




