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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  

 Αθήνα, 24 Αυγούστου 2021

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

Κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας
ανακοίνωσε ότι από την 1/9 τίθεται σε ισχύ η εφαρμογή της αναστολής εργασίας για τους
υγειονομικούς και τους εργαζόμενους σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμιες δομές υγείας που
δεν έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον την πρώτη δόση ή δεν έχουν πιστοποιητικό νόσησης
του τελευταίου εξαμήνου. Ο εμβολιασμός έναντι της
COVID-19 είναι υποχρεωτικός και για τους φαρμακοποιούς
και για τους ιδιώτες γιατρούς, ενώ θα επιβάλλονται κυρώσεις σε περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης. 

  

Τα υπόλοιπα μέτρα που θα ισχύσουν από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου
2022 είναι τα εξής:

  

-Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πρέπει να κάνουν ένα rapid
test την εβδομάδα σε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο με δαπάνη των ιδίων έναντι του
ποσού των 10 ευρώ. Το τεστ αποδεικνύεται με  ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το
gov.gr που επικαιροποιείται κάθε εβδομάδα και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή
covid free app από τον εργοδότη.
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-Oι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση και
τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές πρέπει να
κάνουν δύο rapid tests την εβδομάδα με δικά τους έξοδα έναντι του ποσού των 10 ευρώ.

  

-Οι ανεμβολίαστοι μαθητές πρέπει να κάνουν δύο self tests την εβδομάδα. Η χορήγησή τους
θα είναι δωρεάν από το κράτος και δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα
selftesting.gov.gr.

  

-Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν δύο rapid tests αντιγόνου ή PCR τεστ την εβδομάδα. Αυτά
πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του φοιτητή
έναντι 10 ευρώ για το rapid test και αποδεικνύονται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ
από το gov.gr που πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα.

  

-Οι ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες (ενήλικες και ανήλικοι από 12-17 ετών) προς όλους τους
ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς της επικράτειας με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο
και ΚΤΕΛ, υποχρεούνται σε ένα εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν το
ταξίδι. Αυτό πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη
του ταξιδιώτη έναντι 10 ευρώ το τεστ. Αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης
αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr στο check-in κάθε μεταφορικού μέσου και έλεγχο
γνησιότητας με την εφαρμογή covid free app από τον ιδιώτη. Οι ανήλικοι ταξιδιώτες από
5-11 ετών θα κάνουν self test (παρέχεται δωρεάν από το κράτος ή αγοράζεται από το
φαρμακείο). 

  

-Οι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να προσέρχονται σε δημόσιες δομές για να
πραγματοποιούν δωρεάν τεστ Covid-19 πριν ταξιδέψουν.

  

-Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε κλειστούς αλλά και ανοικτούς χώρους όπου
υπάρχει συνάθροιση τόσο για εμβολιασμένους όσο και ανεμβολίαστους πολίτες.

  

Διαβάστε αναλυτικά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας εδώ

  

Διαβάστε ποιοι εξαιρούνται του υποχρεωτικού εμβολιασμού εδώ
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https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/9203-anakoinwseis-ypoyrgoy-ygeias-basilh-kikilia-gia-ta-metra-dhmosias-ygeias-poy-aforoyn-toys-anemboliastoys-polites
https://www.fsth.gr/apallagh-emvoliasmoscovid19.el.aspx
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