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ΠΡΩΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  
ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 

 

Με αισιοδοξία και χαμόγελα υποδέχτηκαν οι τρόφιμοι και το προσωπικό του Γηροκομείου των 
Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που τους 
επισκέφτηκε για τον εμβολιασμό έναντι του ιού SARS CoV 2 (Covid 19), το πρωί της Παρασκευής 
21/1/2021. Η διαδικασία εξελίχτηκε ομαλά και γρήγορα, και στη διάρκειά της δόθηκε για μια 
ακόμα φορά η ευκαιρία να διαπιστώσουμε την εξαιρετική ποιότητα, επαγγελματική και ανθρώπινη, 
του προσωπικού του ΕΟΔΥ και της ΥΠΕ Κρήτης.  

Το Γηροκομείο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού έλαβε τα πρώτα μέτρα για να θωρακιστεί ενάντια 
στην πανδημία από τον Φεβρουάριο του 2020, πριν ακόμα από τις ρυθμίσεις που επέβαλε η 
πολιτεία. Έκτοτε, τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα που θεσπίστηκαν, ενισχυμένα κατά την 
κρίση της Εφορείας του Γηροκομείου και του επιστημονικού του προσωπικού, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες ανάγκες του Γηροκομείου. Ιδιαίτερα, κατά το τελευταίο εξάμηνο, εφαρμόζεται ένα 
πυκνό διαγνωστικό πρόγραμμα, το οποίο στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, από τον Νοέμβριο του 
2020, περιλαμβάνει την πραγματοποίηση ενός διαγνωστικού ελέγχου ανά εβδομάδα για όλους 
τους τροφίμους και δύο διαγνωστικών ελέγχων ανά εβδομάδα για όλα τα μέλη του προσωπικού. Οι 
έλεγχοι αυτοί, τόσο με μέθοδο αντιγόνου όσο και με μέθοδο PCR, πραγματοποιούνται ως επί το 
πλείστον με πρωτοβουλία και δαπάνη των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, σε συνδυασμό με τους 
ελέγχους που προγραμματίζει και πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ.  

Το εντατικό αυτό διαγνωστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, 
οπότε, με τη μεσολάβηση της χορήγησης της δεύτερης δόσης του εμβολίου, εκτιμάται ότι θα έχει 
επιτευχθεί η επιθυμητή ανοσία στον πληθυσμό του Γηροκομείου. (Ασφαλώς, όμως, ο διαγνωστικός 
έλεγχος, καθώς και η εφαρμογή άλλων μέτρων που τηρούνται και σήμερα, θα συνεχισθεί για όσο 
χρόνο κριθεί απαραίτητος).  

Σε κάθε περίπτωση, με την πραγματοποίηση του πρώτου εμβολιασμού, διαφαίνεται πλέον η 
διέξοδος, μετά από σχεδόν έναν χρόνο που μάθαμε να ζούμε με τον ιό SARS CoV 2. Προσωπικό και 
τρόφιμοι του Γηροκομείου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού, θα συνεχίσουμε με την ίδια επαγρύπνηση 
και προσοχή, μέχρι να υπάρξει ασφάλεια για όλους, μέχρι οι συνθήκες να επιτρέψουν και πάλι να 
αγκαλιάσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, μέχρι να βγούμε στο φως όλοι και μαζί. 
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