13 Μαρτίου, 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναφορικά με τον ιό COVID-19 όπως γνωρίζουμε όλοι η κατάσταση είναι δυναμική και
ρευστή. Το επάγγελμα του λογοπαθολόγου ρυθμίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τα
ιδιωτικά γραφεία δεν θεωρούνται φροντιστήρια, εκτός και αν είναι εγγεγραμμένα
φροντιστήρια. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας και μέχρι αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχουν οδηγίες για την αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών γραφείων. Λόγω της
ρευστότητας της κατάστασης όμως, είναι σημαντικό όπως ο κάθε επαγγελματίας
παρακολουθεί και ακολουθεί τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας. Στις ιστοσελίδες του
Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών αναρτώνται άμεσα οι
επίσημες ανακοινώσεις. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) υπάρχουν αναρτημένες οι τελευταίες ανακοινώσεις και
οδηγίες που αφορούν στα διάφορα συστήματα εκπαίδευσης, κρατικά και ιδιωτικά
http://www.moec.gov.cy/.
O ΣΥΕΛΚ δεν έχει την εξουσία να προβεί σε αποφάσεις για αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών
γραφείων. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επαγγελματία να αποφασίσει για
τη διακοπή λειτουργίας του γραφείου του ή για τη μείωση των περιστατικών ώστε να δίδεται
αρκετός χρόνος για τον καθαρισμό και απολύμανση του χώρου. Η εισήγηση του ΔΣ είναι να
λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση του συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους και η
αναστολή των ομαδικών συνεδριών, ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός τόσο στους χώρους
αναμονής όσο και στους χώρους θεραπείας.
Η θέση του ΔΣ του ΣΥΕΛΚ είναι πως ο κάθε επαγγελματίας και πολίτης πρέπει τα ακολουθεί
πιστά τα μέτρα προστασίας που καθορίζει μέχρι στιγμής το Κράτος και έχουν ως ακολούθως:
1. Ο κάθε επαγγελματίας λογοπαθολόγος πρέπει να συμμορφώνεται με τα μέτρα που
έχει αποφασίσει ο εργοδότης του και οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται
επαγγελματικά για την πρόληψη και διαχείριση της κατάστασης με τον Covid-19.
2. Θα πρέπει να ακολουθούνται όλοι οι κανόνες προληπτικής υγιεινής και
απολύμανσης
χώρου
που
έχει
αναρτήσει
το
Υπουργείο
Υγείας
(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press.html).
3. Η προσωπική μας υγεία είναι βασική μας προτεραιότητα. Παράλληλα όμως, έχουμε
σημαντική ευθύνη και προς την ευρύτερη κοινωνία. Όσοι επαγγελματίες
παρουσιάζουν συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης, καλούνται να εργάζονται εξ
αποστάσεως και να μην έρχονται σε επαφή με πελάτες ή ευάλωτες ομάδες ατόμων
στον εργασιακό χώρο ή σε κοινωνικούς χώρους.
4. Επίσης, όσοι έχουν επιστρέψει ή που θα επιστρέψουν από το εξωτερικό από χώρες
κατηγορίας 1 και 2 θα πρέπει να περιοριστούν στο σπίτι τους για 14 μέρες από την
ημέρα επιστροφής τους, διάρκεια που συνιστά το Υπουργείο Υγείας. Οι σχετικές
ταξιδιωτικές
οδηγίες
βρίσκονται
διαθέσιμες
στον
σύνδεσμο:
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press.html.
5. Προφανώς αν κάποιος ήρθε σε επαφή με άτομο θετικό στην ιχνηλάτηση του ιού
Covid-19, θα πρέπει να ακολουθεί τις διαδικασίες αντιμετώπισης που ορίζει το
κράτος και το Υπουργείο Υγείας. https://www.pio.gov.cy/coronavirus/

Τηλ.: 22 660 611, Φαξ: 22 661 774, Τ.Θ. 228656, 2081 Λευκωσία, E-mail: info@speechtherapy.org.cy, Website: speechtherapy.org.cy

6. Τα σημεία 3, 4 και 5 ισχύουν και για τους πελάτες/ασθενείς μας. Επιπρόσθετα, αν
εσείς οι ίδιοι εμπίπτετε σε ευάλωτες ομάδες τότε θα πρέπει να αξιολογήσετε την
κατάσταση με τον γιατρό σας και να αποφασίσετε από κοινού με τον εργοδότη σας
αν μπορείτε να συνεχίσετε να παρέχετε υπηρεσίες στον συγκεκριμένο χώρο
εργασίας.
Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε πως η κατάσταση είναι ρευστή και αναμένεται να
κλιμακωθεί και στην χώρα μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ανακηρύξει τον
ιό COVID-19 ως Πανδημία λόγω της έκτασης και του γοργού ρυθμού εξάπλωσής του. Ως
επαγγελματίες υγείας και ως πολίτες, έχουμε ευθύνη να ακολουθούμε τις οδηγίες των
κρατικών και άλλων εθνικών και διεθνών φορέων ώστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση
της πανδημίας με ηρεμία, χωρίς πανικό, αλλά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
Εύχομαι υγεία σε όλες/όλους. Στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις,
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Φώφη Κωνσταντινίδου, Ph.D., CCC-S, CBIS
Πρόεδρος ΣΥΕΛΚ
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