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Κορυδαλλός, 11 Νοέμβρη 2020
Αριθ. Πρωτ.:217
Προς: 1. Διοικητή 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου
Κον Χρήστο Ροϊλο
Θέμα: «Δωρεάν τεστ ανίχνευσης COVID-19 στους εργαζομένους του Συγκροτήματος
Φυλακών Κορυδαλλού»

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,
Στο συγκρότημα φυλακών Κορυδαλλού λειτουργούν τα Καταστήματα Κράτησης
Κορυδαλλού Ι & ΙΙ, το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, το Νοσοκομείο Κρατουμένων
Κορυδαλλού και η ΚΑΥΦ.
Ορισμένοι συνάδελφοί μας είναι κάτοικοι των γύρω περιοχών (Κερατσίνι, Κορυδαλλός,
Δραπετσώνα, Καμίνια κτλ.) και όπως γνωρίζετε όλοι εργαζόμαστε σε ένα επικίνδυνο και
ανθυγιεινό περιβάλλον. Επισήμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τον
πληθυσμό μέσα στις Φυλακές (εργαζόμενους και κρατούμενους) ως «κλειστό πληθυσμό».
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η διάδοση ενός ιού μέσα στην Φυλακή είναι ταχύτατη και στην
προκειμένη περίπτωση της παρούσας πανδημίας ίσως να γίνει και εξαιρετικά επικίνδυνη.
Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και παρά τις συμβουλές που δίνουν
οι ειδικοί λοιμωξιολόγοι ότι οι εργαζόμενοι και οι κρατούμενοι των Φυλακών πρέπει να
υποβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση σε τεστ ανίχνευσης, αυτό δεν έχει γίνει.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας υποβάλλονται σε τεστ σε ιδιωτικά
κέντρα, το κόστος των οποίων ποικίλει από 70€ έως 95€. Εάν δε υποβληθεί σε τεστ όλη η
οικογένεια, για παράδειγμα 4μελής, κατανοείτε ότι το κόστος είναι σχεδόν δυσβάστακτο για
τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
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Κύριε Διοικητά,
Θερμά σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητάς σας,
όπως π.χ. το Κέντρο Υγείας Δραπετσώνας και Καμινίων να μπορούν οι συνάδελφοί μας να
υποβάλλονται σε τεστ ανίχνευσης κατά άμεση προτεραιότητα με την επίδειξη της
υπηρεσιακής ταυτότητας και κατόπιν ραντεβού, ανεξαρτήτως συμπτωματολογίας, καθώς μας
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις συναδέλφων μας οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή με πιθανά
κρούσματα και σε τηλεφωνική επικοινωνία δεν μπόρεσαν να κανονίσουν ραντεβού για να
κάνουν το τεστ ανίχνευσης.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετο και αναμένουμε την βοήθειά σας.
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