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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΠΝ (α ηλεκτρονικό τανυδρομείοΐ
Λιευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών του Κράτους με την παράκληση να κο

παρόν στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και Εντεταλμένους Συμβούλους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ί3κ) Περιφέρειες του Κράτους - Γραφεία κ.κ. Περιφερειαρχών

Εσωτερική διανοιιή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

ΓΤ'^ΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

κ.α.α.
Ζαφειρία Κάλλια1   ϊ'Τ ;;,;,,, ;,

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τον κορωνοϊό

Σε απόλυτη συνάρτηση με τη βάση πληροφοριών και ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και σε συνέχεια της ενημέρωσης από τον Εθνικό

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
προχώρησε στην έκδοση οδηγιών σε ψηφιακή μορφή σχετικά με τη νόσο ΟΟΝ/ΙΘ-Ιθ.

Η ενημερωτική προσπάθεια της ΓΓΠΠ εντάσσεται στην καμπάνια: Δεν φοβόμαστε-
Προστατευόμαστε/ Ασπίδα μας, η γνώση. Γι' αυτό το σκοπό, σε ειδικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα

ν/ννννχίνίΙρΓθίεεΙϊοη.Γ έχει συμπεριλάβει:
•ψηφιακό έντυπο με 19 Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τον κορωνοϊό

•ψηφιακή έκδοση 8 Οδηγιών
•μετάφραση της ψηφιακής έκδοσης των 8 οδηγιών σε έξι γλώσσες - αγγλικά, γαλλικά,

ρωσικά, αλβανικά, αραβικά και φαρσί (περσικά)
ώστε όλοι όσοι διαμένουν προσωρινά ή μόνιμα στην ελληνική επικράτεια να έχουν πρόσβαση σε
αξιόπιστη πληροφόρηση για τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας.

Παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας και να διαδώσετε
ποικιλοτρόπως τα αρχεία με τις οδηγίες ή το ΙίπΙι Κιτρ5://ν7ννΛν.ΰίνί1ρΓθΐ&σϊΐοη.^Γ/8ΐ/1ΐθΓθΛθίθ5-οονΐ(1-
19-^η5ίΐΐΤ65-ο(%ΐ5 για τον κορωνοϊό. Σχετικά με τη δυνατότητα εκτύπωσης των οδηγιών από

μέρους σας μπορούν να σας διατεθούν, κατόπιν αιτήματος, τα ειδικά προς εκτύπωση σε

τυπογραφείο ψηφιακά αρχεία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

νννννν.άν'ιΙρτοΐΒστίοη.κτ

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

(Περιφέρειες της χώρας)
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Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Πρωί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
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