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ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΙΟΎ SARSCOV-2 ΣΤΟ Π.Σ.

Μ

ε εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου ΠΣ Στέφανου Κολοκούρη και
σε εφαρμογή των κυβερνητικών
μέτρων πρόληψης που απαιτήθηκαν για την αντιμετώπισή του
νέου κορονοϊού SARS-Cov-2, ο οποίος προκαλεί τη
λοίμωξη COVID-19, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό, να εναρμονιστεί άμεσα και απόλυτα με
τα έκτακτα μέτρα του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης. Αναλυτικά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής
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των μέτρων για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών και
εκτάκτων αναγκών για τον περιορισμό της διασποράς
του κορονοϊού COVID-19 ήταν οι εξής:
• Αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση και εφαρμογή των
κατευθυντηρίων οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) από το προσωπικό όλων
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά την επικράτεια.
• Αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και της Σχολής
Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, με παράλληλη διάθεση
των Δοκίμων Ανθυποπυραγών του δεύτερου, τρίτου
και τέταρτου έτους στο Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.
• Διακοπή της φυσικής παρουσίας των φοιτούντων με
την 26η εκπαιδευτική σειρά Αξιωματικών της Σχολής

Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
• Αναστολή λειτουργίας του Πυροσβεστικού Μουσείου
λόγω επισκεψιμότητάς του από κοινό και κυρίως από
σχολικές μονάδες.
• Αναστολή όλων των Ασκήσεων επί Χάρτου στον Ελλαδικό χώρο.
• Αναστολή σεμιναρίων συνεκπαίδευσης προσωπικού
Πυροσβεστικού Σώματος με άλλους φορείς.
• Αναστολή χορήγησης αδειών του ένστολου προσωπικού στο Π.Σ.
• Συνεχείς ενημερώσεις σχετικά με την λοίμωξη από
τον ιό SARS-Cov-2 με ανάρτηση διαταγών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης που διαθέτουν οι
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (psnet).
• Έκδοση Διευκρινιστικών Οδηγιών από την Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος για
ενέργειες των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε περίπτωση υποψίας λοίμωξης από τον ιό και σε περιπτώσεις υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες,
παρέχοντας εργασία εξ’ αποστάσεως από την οικία
τους.
• Έκδοση συνεχών ενημερώσεων και συμβουλών διαχείρισης ψυχολογικών επιπτώσεων λόγω κορονοϊού
σε παιδιά, εφήβους και γονείς από το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Οργάνωσης
& Ασφάλειας του Α.Π.Σ. με παράλληλη λειτουργία
αποκλειστικής γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης
σε καθημερινή 24ωρη βάση, για το προσωπικό του
Πυροσβεστικού σώματος και το άμεσο οικογενειακό
τους περιβάλλον.
• Λειτουργία και στελέχωση Επιτελικών και Κεντρικών
Υπηρεσιών με περιορισμό κατώτατου αριθμού φυσικής παρουσίας υπαλλήλων σε εναλλασσόμενο εκ
περιτροπής ωράριο.
• Εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες, Σταθμούς και Κλιμάκια με το ελάχιστο
απαραίτητο προσωπικό της δύναμης, στελέχωση πυροσβεστικών οχημάτων με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων, στρατωνισμού ενεργούς
φυλακής με αυστηρή τήρηση μέτρων προστασίας.
• Απαγόρευση εισόδου εντός των εγκαταστάσεων
των Υπηρεσιών του Π.Σ. τόσο πολιτών όσο και υπαλλήλων από άλλες βάρδιες.
• Προγραμματισμός εκτέλεσης υπηρεσιών από τους
εθελοντές του Π.Σ. κατ’ οίκον (σε κατάσταση ετοιμότητας).
• Τήρηση μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης των
μέσων ατομικής προστασίας, όπως προσωπίδων
αναπνευστικών συσκευών (ΑΣΑΚ) και φίλτρων, πριν
και μετά τη χρήση τους από το πυροσβεστικό προσωπικό.
• Επαναπροσδιορισμός των αθλητικών δράσεων.

• Λήψη μέτρων προστασίας και οδηγίες συναλλαγής
του κοινού με τα Γραφεία Πυρασφαλείας ανά την
επικράτεια.
• Δυνατότητα χρήσης από το πυροσβεστικό προσωπικό της εφαρμογής της Υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης
e:Presence.gov.gr» με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Α.Π.Σ. με
σκοπό την οργάνωση τηλεδιάσκεψης και την συμμετοχή συντονιστών και χρηστών εγγεγραμμένων
στην πλατφόρμα.
• Ενεργοποίηση Κινητών Επιχειρησιακών Κέντρων
ΠΣ 3290- Όλυμπος (1η Ε.Μ.Α.Κ.), ΠΣ 3291-Όλυμπος
(1ου Πειραιά), ΠΣ 3293-Όλυμπος (ΔΙ.Π.Υ. Ν. Αχαΐας) και ΠΣ 3292-Όλυμπος (ΔΙ.Π.Υ. Ν. Θεσ/νίκης),
καλύπτοντας κάθε περίπτωση ανάγκης ανά την επικράτεια.
• Απολύμανση πυροσβεστικών σταθμών των μητροπολιτικών Ενοτήτων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νικόλαου
Χαρδαλιά με έξοδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
• Συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. με περιπολίες για την απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά το τριήμερο των αργιών του Πάσχα.
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