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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : «Πάρε το ταίρι σου και έλα να εμβολιαστείς!»
Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει, την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022,
δράση για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο
Νικόλαο και Σητεία. Εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Εμβολιαστικού Προγράμματος
κατά του ιού SARS-CoV-2 και υλοποιούνται με την πολύτιμη συνδρομή των πέντε μεγάλων
δήμων της Κρήτης, των υγειονομικών των Μονάδων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και του ΕΚΑΒ.
Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης με το σύνθημα «Πάρε το ταίρι σου και έλα να
εμβολιαστείς!» καλεί κάθε πολίτη που δεν έχει εμβολιαστεί ή που θέλει να ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό του, να προσέλθει στα οριζόμενα εμβολιαστικά σημεία.
Το μόνο που χρειάζεται να έχουν οι πολίτες μαζί τους είναι το ΑΜΚΑ και την ταυτότητά τους.
Από τις 10 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα κινητές εμβολιαστικές μονάδες της 7ης ΥΠΕ
Κρήτης θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία στις πέντε μεγάλες πόλεις της Κρήτης και
συγκεκριμένα:
●
●
●
●

Ηράκλειο, στο σταθμό Αιμοδοσίας στην Πλατεία Ελευθερίας
Ρέθυμνο, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο (Τούρκικο)
Χανιά, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, είσοδος από Νεώρια
Άγιος Νικόλαος, στο χώρο του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου
Νικολάου (ΟΚΥΔΑΝ)
● Σητεία, στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας, στην Πλατεία Σιντριβανιού
Οι εμβολιασμοί αφορούν πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πραγματοποιούνται με το
εμβόλιο της Pfizer.

Η νέα εμβολιαστική δράση αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης που
άρχισε το καλοκαίρι και συνεχίστηκε τα Χριστούγεννα.
Αυτή τη φορά μας εμπνέει η ορθόδοξη εορτή των ερωτευμένων στις 13 Φεβρουαρίου, Αγίου
Ακύλα και Αγίας Πρίσκιλλας, παραμονή της δημοφιλέστερης γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.
Ο εμβολιασμός αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.
Τα εμβόλια είναι «δώρα» ζωής και αγάπης. Δείξε έμπρακτα, την αγάπη σου!
«Ερωτευόμαστε… Εμβολιαζόμαστε… αγαπάμε τη ζωή!»
Η προσπάθεια για καλύτερες υπηρεσίες προς όλους, συνεχίζεται!
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