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Θέμα : Διαχείριση επισκεπτών νοσούντων Covid-19 στη Μήλο

Με αφορμή την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την αναμενόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας στη Μήλο,
προκύπτει εύλογα ανησυχία ως προς τη διαχείριση των νοσούντων επισκεπτών με COVID.

Όπως παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη θερινή περίοδο, η έλλειψη χρηματοδότησης για κατάλυμα νοσούντων ως
πρόνοια για τις επιχειρήσεις στις οποίες προέκυψαν νοσούντες, δυσκόλεψα τόσο την επιχειρηματική κοινότητα όσο
και την πολιτική προστασία του Δήμου. Ελλείψει προσωπικού και ξενοδοχείου απομόνωσης περιστατικών με covid, ο
Δήμος  αδυνατεί  να  διαχειριστεί  θέματα  διαμονής  των  νοσούντων  αλλά  και  να  γίνεται  δέκτης  παραπόνων  των
ιδιοκτητών καταλυμάτων στα οποία θα επιβεβαιώνονται κρούσματα του ιού, ως προς τη συνέχιση της διαμονής των
πελατών τους στα συγκεκριμένα δωμάτια. 

Σε συνέχεια προηγούμενων προσπαθειών επικοινωνίας, επανερχόμαστε με τα κάτωθι ερωτήματα: 

1. Προβλέπεται κάποια χρηματοδότηση από τα αρμόδια Υπουργεία με σκοπό τη διάθεση ποσού σε καταλύματα που
φιλοξενούν νοσούντες με Covid-19; 

2. Πώς μπορούμε,  ως Δήμος,  να διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη κατάσταση όταν οι νοσούντες επιβάλλεται  να
διατηρηθούν σε κατάσταση απομόνωσης, με έξοδα σίτισης και διαμονής που προφανώς δεν έχουν υπολογίσει πριν
την άφιξη τους στο νησί; 

3. Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων στις περιπτώσεις που φιλοξενούν
επιβεβαιωμένο  κρούσμα  ή  επαφή  κρούσματος  και  είναι  υπόχρεοι  απομόνωσης  αυτών  για  συγκεκριμένο  αριθμό
ημερών, διάστημα κατά το οποίο έχουν προγραμματισμένες αφίξεις επόμενων πελατών τους; 

4. Ποια θα πρέπει να είναι η εμπλοκή του Δήμου μας σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία η ύπαρξη
καταλύματος νοσούντων στο νησί μας; 

Παρακαλείσθε όπως μας δώσετε οδηγίες διαχείρισης στα ανωτέρω ερωτήματα, προκειμένου να δρομολογηθούν από
τον Δήμο μας οι κατάλληλες ενέργειες δράσης και διαχείρισης της πανδημίας κατά τη θερινή περίοδο που ακολουθεί.
 

Θεωρώντας βέβαιη τη συνέχιση της συνεργασίας μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων! 

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Μήλου

Εμμανουήλ Μικέλης 

Μήλος,  07 Απριλίου 2022 
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