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Κύριε Αρχηγέ
Πριν από λίγες ημέρες και ενώ αρχικά η Ελλάδα με βάση το επιδημιολογικό κατά τόπους
φορτίο είχε χωριστεί σε 4 επίπεδα , η Δράμα τέθηκε στο επίπεδο (3) " αυξημένης επιτήρησης
,λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων covid σε συμπολίτες μας .
Συγκεκριμένα η μετάβαση του Νομού μας από το επίπεδο (1) στο επίπεδο (3)
,πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα 24 ώρα με τον αριθμό των κρουσμάτων να αγγίζουν την
προηγούμενη ημέρα τα 90 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ε.Ο.Δ.Υ .
Πλέον και μετά την τεράστια επιδημιολογική επιβάρυνση, η Δράμα ανήκει πλέον στην γκρίζα
ζώνη με τα κρούσματα σε μια μικρή πόλη να αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο ,αναφορικά με
τον πληθυσμό της .
Αναμενόμενο της όλης κατάστασης ήταν η Α.Δ Δράμας να απαριθμεί ένα σημαντικά μεγάλο
αριθμό κρουσμάτων μεταξύ τον συναδέλφων μας .
Ήδη τις τελευταίες ημέρες έχουν διαγνωστεί δεκάδες θετικά κρούσματα σε σχεδόν όλες της
υπηρεσίες του νομού μας ,ενώ ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων μας απέχουν από την
εργασία τους είτε γιατί είχαν άμεση επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ,είτε γιατί υπάρχει θετικό
κρούσμα στο στενό οικογενειακό τους περιβάλλον.
Δυστυχώς για όλους μας , η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρνει στην επιφάνεια την αδυναμία του
Σώματος να αντιμετωπίσει την επιδημιολογική κρίση στους κόλπους μας ,τόσο ως προς τη
θωράκιση και προστασία του Αστυνομικού προσωπικού από τον ιό του covid 19 αλλά και ως
προς τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του .
Σε αναμονή μάλιστα και των νέων μέτρων που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από το
προσεχές Σάββατο με τις νέες ρυθμίσεις που θα αφορούν την εργασία στο δημόσιο τομέα ,ο
εργασιακός μας κλάδος για ακόμη μια φορά θα βρίσκεται επί ποδός καθώς το σύστημα της εξ
αποστάσεως παροχής εργασίας δεν είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή παρά μόνο σε ένα πολύ
μικρό ποσοστό και σε καμία περίπτωση στο προβλεπόμενο 50% των εργαζομένων.

Δυστυχώς εδώ και οκτώ μήνες από την εμφάνιση του ιού το Αστυνομικό προσωπικό
συνεχίζει να μην υποβάλλεται σε μαζικά τεστ προς εντοπισμό και αποτροπή της διασποράς
του , παρά την αδιάκοπη και συνεχή εργασία του.
Με το ρυθμό που αυξάνονται τα κρούσματα, όσες αλχημείες και αν γίνονται από την πλευρά της
Διοίκησης είναι σχεδόν βέβαιο πως σε λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει κανένας αστυνομικός που
δεν θα νοσεί από τον ιό.
Ένα δεύτερο πρόβλημα με τα οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι είναι η φύλαξη κρατουμένων σε
ειδικό διαμορφωμένο θάλαμο ο οποίος στεγάζεται στην ορθοπεδική πτέρυγα του Γ.Σ Δράμας. Η
ανωτέρω πτέρυγα έχει μετατραπεί σε πτέρυγα αναφοράς και νοσηλείας περιστατικών covid 19. Συγκεκριμένα ,παρά το γεγονός ότι η είσοδος στους προαναφερόμενους νοσοκομειακούς
χώρους απαγορεύεται ρητά ,αστυνομικοί της Διεύθυνσης μας ,είναι υποχρεωμένοι να
βρίσκονται εκεί προκειμένου να εξασφαλίσουν την ορθή φύλαξη του εκάστοτε κρατούμενου
,παραμένοντας στους ανώτερους χώρους για τουλάχιστον 8 ώρες ,χωρίς να έχουν εφοδιαστεί
με την ειδική στολή προστασίας και κατά συνέπεια χωρίς να πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που επιτάσσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα
Κύριε Αρχηγέ , σε αυτή τη δύσκολη περίοδο το Αστυνομικό προσωπικό στάθηκε επάξια στο
νέο του ρόλο έχοντας επωμιστεί αποκλειστικά το βάρος των ελέγχων για την τήρηση των
μέτρων προστασίας .Ως αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή αντιληφθήκαμε τη σοβαρότητα της
κατάστασης και βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες των
ειδικών για τους κανόνες υγιεινής με υγειονομικό υλικό το οποίο παρείχαν στους συναδέλφους
μας οι Ενώσεις με δικά τους έξοδα και οι ιδιώτες.
Κύριο μέλημα της Ηγεσίας εκτός από τους συνεχείς ελέγχους θα πρέπει να είναι και η
προστασία της υγείας των συναδέλφων μας.
Η υγεία του Αστυνομικού είναι ισότιμη με αυτή του κάθε συμπολίτη μας .Έτσι πρέπει να
λογίζεται και με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπίζεται .
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