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ΘΕΜΑ: « RAPID TEST ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ »

Ο Δήμος Μυκόνου σε συνεργασία με Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα
πραγματοποιεί Rapid Test στους επιβάτες των πλοίων κατά την αποβίβασή
τους στο Νέο Λιμάνι.

Ο Δήμος Μυκόνου, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του για την καλύτερη δυνατή
προστασία της δημόσιας υγείας και την επιβράδυνση της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, προχωράει στην ανάθεση υπηρεσίας διενέργειας Rapid Test για τους
επιβαίνοντες, των ακτοπλοϊκών γραμμών με προορισμό τη Μύκονο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ανάθεσης προβλέπονται, η παροχή υπηρεσιών ενός
Ιατρού Μικροβιολόγου, ο οποίος θα πραγματοποιεί τις λήψεις του
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος στους επιβαίνοντες και νοσηλευτή.

Μετά την εκτέλεση των Rapid Test αντιγόνου ( το κιτ του τεστ θα παρέχεται από
το Δήμο Μυκόνου) και την ανάγνωση και αξιολόγηση του αποτελέσματος, ο
ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την τηλεφωνική ενημέρωση των θετικών
αποτελεσμάτων, καθώς και τη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΔΙΚΑ
στον ΕΟΔΥ και των θετικών και των αρνητικών δειγμάτων.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε ειδικό χώρο, στο νέο Λιμάνι, με τη συνδρομή
3 υπαλλήλων του Δήμου Μυκόνου, οι οποίοι θα ενεργούν υποστηρικτικά στην
εκτέλεση των ανωτέρω ελέγχων.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό του αριθμού των πραγματοποιημένων τεστ που αφορούν τον ημερήσιο
έλεγχο, με την συνδρομή των υπαλλήλων του Δήμου Μυκόνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 31.800 ευρώ και η χρηματοδότηση
θα πραγματοποιηθεί από δημοτικούς πόρους.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κουκάς τόνισε ότι:

«Η θωράκιση της δημόσιας υγείας αποτελεί σταθερή μας επιλογή, γιατί αποτελεί
μια επένδυση στην ίδια τη ζωή. Συνιστά τη δική μας συμβολή στην άμεση
επανεκκίνηση της οικονομική και κοινωνικής ζωής στο νησί μας ενόψει και του
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ανοίγματος της τουριστικής περιόδου. 
Η δημοτική αρχή, πέρα και πάνω από τυπικές αρμοδιότητες και με αποκλειστικά
δικούς της πόρους, χρηματοδοτεί και θα χρηματοδοτεί οποιαδήποτε δράση η
οποία συμβάλει ουσιαστικά στην εδραίωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και
ασφάλειας, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες μας.

Σήμερα προχωρούμε ένα ακόμα βήμα μπροστά και ανακοινώνουμε τη διενέργεια
Rapid Test σε όσους έρχονται ακτοπλοϊκώς και παράλληλα εξετάζουμε την
επέκταση αυτής της δράσης και στο αεροδρόμιο. 

Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω το δίκαιο αίτημά μας για εμβολιασμό του
συνόλου των κατοίκων του νησιού που το επιθυμούν πριν την έναρξη της
τουριστικής περιόδου.»

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
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