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H ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορυδαλλού δηµιούργησε
την Τράπεζα Τροφίµων & Ειδών Πρώτης Ανάγκης

ΣΤΗΡΙΖΩ τους συµπολίτες µου που πλήττονται εντονότερα από
την οικονοµική κρίση και βρίσκονται στα όρια της φτώχιας.

Στόχος µας είναι η έµπρακτη αλληλεγγύη και η στήριξη σε µηνιαία
βάση προκειµένου να εξασφαλίσουµε τα βασικά είδη για την καθηµερινή
τους διατροφή, για την ατοµική υγιεινή και καθαριότητα.
Στην προσπάθεια αυτή είναι πολύτιµη η βοήθεια όλων µας:
∆ήµου, συλλογικών φορέων, πολιτών, επιχειρήσεων.
Τα είδη που χρειαζόµαστε:
✔ Είδη διατροφής: γάλα µακράς διάρκειας, αλεύρι, κονσέρβες, ζυµαρικά,
όσπρια, λάδι, βρεφικές τροφές, γενικώς προϊόντα διατροφής που δεν
χρειάζονται ψυγείο.

✔ Είδη ατοµικής καθαριότητας και υγιεινής: σαπούνια, σαµπουάν, χαρτιά
υγείας, χαρτοπετσέτες, παιδικές πάνες.

Παράδοση ειδών

✔ Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών
(Ξενοφώντος και Πελοπίδα), τηλ.: 210 49.73.193

✔ Σε όλα τα Ε∆ΑΠΕ και τους Παιδικούς Σταθµούς
✔ Στα σχολεία σε συνεργασία µε την Ένωση Συλλόγων Γονέων
και την εκπαιδευτική κοινότητα

✔ Σε εκδηλώσεις του ∆ήµου

ΣΤΗΡΙΖΩ γιατί η αλληλεγγύη είναι ο µόνος τρόπος για να διατηρήσουµε
την κοινωνική µας συνοχή.
www.korydallos.gr, e-mail: koinonikes@korydallos.gr
∆ήµος Κορυδαλλού, twitter @pr_korydallos.gr

Τηλ.: 210 4958947, 210 4954814, 210 4973193, 210 4990410, 210 4990449, 210 4990704
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Εµβολιάζουµε

ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ, ΟΧΙ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ
Ο αριθµός των ανασφάλιστων οικογενειών διαρκώς
αυξάνεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περισσότεροι από
300.000 πρώην έµποροι και επιχειρηµατίες λόγω οφειλών
στον ΟΑΕΕ, έχουν χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη,
ενώ ένας στους τέσσερις εργαζόµενους παρέχει εργασία ανασφάλιστος.
Η δυσκολία πρόσβασης των ανασφάλιστων οικογενειών στις υπηρεσίες
υγείας έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των µη εµβολιασµένων παιδιών κι ο
κίνδυνος έξαρσης ασθενειών στον παιδικό πληθυσµό είναι ορατός λόγω
της παραµέλησης του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών.
Ο ∆ήµος Κορυδαλλού σε συνεργασία µε την ΜΚΟ Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ
οργανώνει για την νέα σχολική χρονιά (2012-2013) εκστρατεία εµβολιασµού
των παιδιών των ανασφάλιστων Ελλήνων και µεταναστών που κατοικούν
στον ∆ήµο µας.
Τα εµβόλια που θα χορηγηθούν και προβλέπονται από το Εθνικό Πρόγραµµα
Εµβολιασµών (ΕΠΕ) είναι κατά:

✔ ∆ιφθερίτιδας / Τετάνου / Κοκκύτη (DTP) ✔ Πολιοµυελίτιδας (IPV)
✔ Αιµόφιλου Ινφλουέντζας τύπου Β (Hib) ✔ Μηνιγγιτιδοκόκκου (MCC)
✔ Ηπατίτιδας Β (Hep B),
✔ Παρωτίτιδας / Ερυθράς / Ιλαράς (MMR)
✔ Ανεµοβλογιάς (Var),
✔ Ηπατίτιδας Α (Hep A)
∆ΕΝ συµπεριλαµβάνονται το BCG (φυµατίωσης)
και το HPV (για τον ιό των ανθρώπινων θηλωµάτων).
Πληροφορίες, Γραµµατεία ∆ηµοτικών Ιατρείων
www.korydallos.gr, e-mail: koinonikes@korydallos.gr
∆ήµος Κορυδαλλού, twitter

@pr_korydallos.gr

210-49.54.814

