Ανοίγουν οι χώροι πρασίνου
και άθλησης σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη
Η Περιφέρεια Αττικής με εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη
και αφού προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά, προχώρησε χθες στο άνοιγμα
των Πάρκων και Αλσών που είναι στην αρμοδιότητά της
προκειμένου να είναι στη διάθεση των πολιτών για ατομική
άθληση και ψυχαγωγία.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής έχει ζητήσει να τηρούνται όλοι οι
κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου και να ληφθούν τα
αναγκαία μέτρα για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής και
ασφαλούς λειτουργίας.

Μετά τη σχετική απόφαση ανοίγουν μεταξύ άλλων τα πάρκα,
του Πεδίου του Άρεως, «Αντώνης Τρίτσης», του Άλσους
Φινόπουλου και του Αττικού Άλσους.
Οι χώροι θα παραμένουν ανοιχτοί σύμφωνα με το ωράριο που ίσχυε
πριν από τη λήψη των μέτρων πρόληψης.
Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι
είναι ανάγκη να συνεχιστεί η αυστηρή τήρηση των μέτρων
κοινωνικής αποστασιοποίησης και μετά την άρση των μέτρων.
«Όλοι μαζί πετύχαμε να αναχαιτίσουμε την επιδημία και δείξαμε
τη δυναμική που έχουμε ως λαός. Με την ίδια αποφασιστικότητα
και υπευθυνότητα πρέπει να συνεχίσουμε. Στην παρούσα φάση
γίνονται κρίσιμα βήματα για την επάνοδο στην κανονικότητα. Στη
σημείο αυτό οφείλουμε όλοι να επιδείξουμε υπευθυνότητα και
αποφασιστικότητα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα
ρισκάρουμε όσα πετύχαμε».

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτό το δάσος του Σέιχ Σου και το
δάσος Χορτιάτη
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου
Τζιτζικώστα από χθες το πρωί αποκαταστάθηκε όμως η πρόσβαση
τόσο στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου) όσο και
στο δάσος του Χορτιάτη.
Πιο συγκεκριμένα, από τις πρωινές ώρες της 4ης Μαΐου, έπαψε να
ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας στα δυο δάση, που είχε
αποφασιστεί στις 22 Μαρτίου 2020, για την προστασία της
δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας
του κορονοϊού.
Για την άρση της απαγόρευσης ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές
(Πυροσβεστική και Ελληνική Αστυνομία), όπως και οι εθελοντές,
που φύλασσαν όλο αυτό το διάστημα τις προσβάσεις στα δάση,
προκειμένου να επιτρέπουν στο εξής την κυκλοφορία των πολιτών.
Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «πλέον μετά και το τριήμερο της
Πρωτομαγιάς δεν συντρέχει λόγος για να συνεχιστεί η απαγόρευση
κυκλοφορίας στο δάσος του Σέιχ Σου και του Χορτιάτη.
Η άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις των πολιτών επιτρέπει
και σε εμάς να δώσουμε ελεύθερη πρόσβαση στους συμπολίτες μας,
στους δυο αυτούς χώρους. Θέλω να συστήσω στους πολίτες που θα
μπορούν πλέον να απολαύσουν απρόσκοπτα τους περιπάτους ή την
άθλησή τους στα δάση, να τηρούν τις αποστάσεις και να μη
συγκεντρώνονται σε ομάδες άνω των δέκα ατόμων, ώστε να μην
αναγκαστούμε ξανά να επιβάλουμε νέους περιορισμούς και
απαγορεύσεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές για τη φύλαξη των δασών
θα είναι σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνουν διαρκώς την
Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε
να εκτιμάται η κατάσταση και να λαμβάνονται οι κατάλληλες
αποφάσεις. Πρώτο μέλημά μας ήταν, είναι και θα παραμείνει η
προστασία της υγείας των συμπολιτών μας».

