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Επιπλέον 400,000 rapid tests για επιτήρηση της επιδημιολογικής 

εικόνας – Επιμόρφωση και επιτήρηση σε εργασιακούς χώρους και 

δομές  

 

Στην αγορά επιπλέον 400,000 rapid test αντιγόνου προχωρά το Υπουργείου 

Υγείας μετά από έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της σχετικής πρότασης 

που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, στο πλαίσιο της 

στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας για συστηματική επιτήρηση της 

επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. 

 

Η νέα ποσότητα των rapid tests θα χρησιμοποιηθεί για επέκταση του 

πληθυσμιακού ελέγχου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο τη συνέχιση της 

«επιθετικής» τακτικής για έλεγχο του γενικού πληθυσμού. Η πρακτική αυτή 

συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό αλυσίδων μετάδοσης και συνεπακόλουθα 

βοηθά στον άμεσο περιορισμό των ατόμων με θετικό αποτέλεσμα, ώστε να 

μειωθούν οι πιθανότητες ευρύτερης διασποράς του ιού. 

 

Επιπρόσθετα, διενεργείται ήδη και θα επεκταθεί με μεγαλύτερο αριθμό τεστ, ο 

έλεγχος σε στρατόπεδα, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, θα 

υλοποιηθεί πρόγραμμα ελέγχου με rapid test σε σχολικές μονάδες. 

 

Παράλληλα, τα rapid tests θα αξιοποιηθούν για εντατικοποίηση των ελέγχων 

στους εργαζόμενους (εβδομαδιαία) και τους διαμένοντες (μηνιαία) σε 

γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης και άλλες κλειστές δομές από την 

ερχόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

ελέγχου με τη μέθοδο της μοριακής εξέτασης που είναι ήδη σε εξέλιξη. 

 

Στο περιθώριο αυτό και για να διασφαλιστεί η ορθή επιτήρηση και ο έλεγχος 

των  χώρων αυτών (γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης και άλλες κλειστές 
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δομές), βασικός ενισχυτικός παράγοντας είναι η διαφώτιση των διευθύνσεων 

και του προσωπικού για τα ισχύοντα επικαιροποιημένα υγειονομικά 

πρωτόκολλα και μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, υπό την καθοδήγηση της 

Συμβούλου του Υπουργού Υγείας για θέματα κορωνοϊού δρος Ζωής-Δωροθέας 

Πανά, έχει συσταθεί και εκπαιδευτεί ομάδα αποτελούμενη από 40 εθελοντές 

φοιτητές Ιατρικών Σχολών, η οποία μέσω εντύπου παρακολούθησης που έχει 

ετοιμαστεί, αναλαμβάνει τόσο τη εκπαίδευση επί των μέτρων αλλά και την 

επιτόπια επιτήρηση της εφαρμογής τους. Βασικότερος στόχος είναι η 

δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με τις δομές αυτές, ώστε να διασαφηνίζονται 

τα μέτρα και τα πρωτόκολλα και να δίνεται η καθοδήγηση που χρειάζεται για 

την προφύλαξη των εργαζομένων και κυρίως των ενοίκων.  

 

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό την καθοδήγηση 

του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, ενεργοποιείται δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι θα συνδράμουν στη 

διαφώτιση και την επιτήρηση των πρωτοκόλλων στους εργασιακούς χώρους. 

Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι η υπεύθυνη και συντονισμένη ενημέρωση και 

παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων σε επιχειρήσεις και εταιρείες, 

ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες εμφάνισης κρουσμάτων και αποτρέποντας 

τη μετάδοση του ιού στους εργασιακούς χώρους. 
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