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Αθήνα 16/03/2020 

 
Επιστολή Αλληλεγγύης προς τους Επαγγελµατίες Υγείας και τους Πολίτες για την 

αντιµετώπιση της Πανδηµίας COVID - 19 
 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., παρακολουθώντας στενά και ευρισκόµενη σε ανοιχτή 

επικοινωνία µε όλους τους αρµόδιους φορείς, αλλά και όλες τις Υπηρεσίες Υγείας 

πανελλαδικά, δηλώνει την αµέριστη αλληλεγγύη και συµπαράστασή της σε όλους τους 

επαγγελµατίες υγείας, οι οποίοι βρίσκονται καθηµερινά στην πρώτη γραµµή κρούσης στο 

πλαίσιο της καθηµερινής εξάπλωσης της Πανδηµίας COVID-19. Παράλληλα, επισηµαίνει 

και συµβουλεύει όλους τους Επαγγελµατίες Υγείας να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες από 

τους αρµόδιους φορείς, ώστε να είναι σε θέση να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα 

προστασίας, θωρακίζοντας το εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να παρέχουν µε 

ασφάλεια τις εξειδικευµένες υπηρεσίες τους, προς τους πολίτες, αλλά και να διατηρήσουν 

την υγεία τους ακέραιη. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και πολύχρονης κλινικής 

εµπειρίας άλλωστε αποτελεί οδηγό, για την επίτευξη του δύσκολου έργο τους. 

Σε ότι αφορά τους Πολίτες, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., εκφράζει θερµά συγχαρητήρια 

προς όλους, για την υπεύθυνη κοινωνική συµπεριφορά τους και το υψηλό αίσθηµα 

ευθύνης, το οποίο τους διακατέχει, ωστόσο εφιστά την προσοχή για την περαιτέρω 

συµµόρφωση τους, στα συνεχώς µεταβαλλόµενα µέτρα, ώστε να συµβάλλουν µαζικά στην 

αντιµετώπιση της Πανδηµίας COVID-19.  

Η πρόσφατη εκδήλωση συµπαράστασης των πολιτών προς όλους τους 

επαγγελµατίες υγείας, ήταν ιδιαιτέρως συγκινητική και τόνωσε σηµαντικά το ηθικό όλων 

των υγειονοµικών υπαλλήλων. Ωστόσο, επιµένουµε στην τήρηση των µέτρων 

προφύλαξης και στο κατ’ οίκον περιορισµό…, έτσι ώστε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να 

είµαστε σε θέση κι εµείς οι επαγγελµατίες υγείας να χειροκροτήσουµε όλους τους πολίτες 

την υπεύθυνη συµπεριφορά τους. 



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ!!! 
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