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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Άζθεζε κεξηθήο εθθέλσζεο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ ύζηεξα από ηζρπξό
ζεηζκό, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Δεπηέξα 15 Οθησβξίνπ ζηηο 09.30 ην πξσί
ζηνπο ρώξνπο ηνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο.
Πξόθεηηαη γηα άζθεζε επηρεηξεζηαθήο εηνηκόηεηαο, ε νπνία εληάζζεζαη
ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ Επηρεηξεζηαθώλ ρεδίσλ Εθηάθησλ Αλαγθώλ
«ΩΣΡΑΣΟ» θαη «ΠΕΡΕΑ».
Σελ άζθεζε ζα επνπηεύζεη ν Δηνηθεηήο ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ
Επηρεηξήζεσλ

Τγείαο

(Ε.Κ.ΕΠ.Τ.)

Νηθόιανο

Παπαεπζηαζίνπ,

ζα

ηελ

παξαθνινπζήζεη θιηκάθην ηνπ Ε.Κ.ΕΠ.Τ., ελώ ζα παξαζηνύλ εθπξόζσπνο
ηεο 7εο ΤΠΕ θαη επηηειείο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο.
Σο σενάριο της άσκησης.
ύκθσλα κε ην ζελάξην ηεο άζθεζεο,

εθδειώλεηαη έλαο ηζρπξόο

ζεηζκόο κε επίθεληξν ηελ Μαιάμα Υαλίσλ (15 ρηιηόκεηξα Ν.Δ. ηεο πόιεο ησλ
Υαλίσλ). Σνλ θύξην ζεηζκό αθνινπζνύλ κηα ζεηξά από κεηαζεηζκνύο, ελώ
ππάξρεη έληνλε αλεζπρία γηα λέν ηζρπξό ζεηζκό ηα επόκελα 24σξα.
Σν Γ.Ν. Υαλίσλ εκθαλίδεη ξσγκέο ζε ηνίρνπο, ζε εμσηεξηθά
θιηκαθνζηάζηα, ζε θνιώλεο ελώ θαηαξξένπλ ςεπδνξνθέο θαη ππάξρεη
θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηκήκαηνο ηνπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο.
Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα γίλεη κεξηθή εθθέλσζε ηνπ λνζνθνκείνπ
θαη αζζελείο λα κεηαθεξζνύλ από ηηο θιηληθέο ζε ζθελέο ζηνλ αύιεην ρώξν,
ελώ παξάιιεια ζα πξέπεη λα απεγθισβηζηνύλ θάπνηα άηνκα πνπ έρνπλ
παγηδεπηεί ζην θηίξην αιιά θαη λα αληηκεησπηζηεί ππξθαγηά ζηνλ ρώξν ηνπ
Φαξκαθείνπ.
1

Παράκληση προς τοσς πολίτες.
Από πιεπξάο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ παξαθαινύληαη νη πνιίηεο
πνπ ζα πξνζέιζνπλ ζην λνζνθνκείν ην πξσί ηεο Δεπηέξαο 15 Οθησβξίνπ να
παρκάροσν τα οτήματα τοσς ασστηρά και μόνο στοσς τώροσς
στάθμεσσης, ώζηε λα κελ παξεκπνδίζνπλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο
άζθεζεο.
Παξάιιεια νη πνιίηεο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπο, ζα πξέπεη
λα ζπκκνξθώλνληαη ζηηο νδεγίεο ησλ αλδξώλ ηεο Σξνραίαο θαη ηνπ
πξνζσπηθνύ θύιαμεο ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο όια ηα ηκήκαηα θαη νη ππεξεζίεο ηνπ
Γ.Ν. Υαλίσλ ζα ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά.

(Όζνη δεκνζηνγξάθνη από ηα ηνπηθά Μέζα Ελεκέξσζεο επηζπκνύλ λα
θαιύςνπλ ηελ άζθεζε, παξαθαινύληαη λα πξνζέιζνπλ ζην λνζνθνκείν ζηηο
10:00 π.κ.)
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