Σχέδιο σταδιακής
αποκλιμάκωσης
περιοριστικών μέτρων
Γέφυρα ασφάλειας
για μια νέα καθημερινότητα
28η Απριλίου 2020

Προτεραιότητα μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Δικαίωμα στην ζωή

Διαφάνεια στην
ενημέρωση

Αποφάσεις με βάση
την επιστήμη

Συλλογική προσπάθεια

Σώσαμε ζωές και κερδίσαμε πολύτιμο χρόνο

Ενισχύσαμε το
Σύστημα Υγείας

Δημιουργούμε νέους
μηχανισμούς για να
αντιμετωπίσουμε την
πανδημία

Κατανοούμε σιγά σιγά
καλυτέρα τον ιό και πως
να αντιμετωπιστεί

Μαθαίνουμε νέους
τρόπους εργασίας και
συμπεριφοράς

Είχαμε γρήγορα αντανακλαστικά
Επιβεβαιωμένα εβδομαδιαία κρούσματα
22/03
Απαγόρευση
κυκλοφορίας

Χρόνος Αντίδρασης (μέρες)*
579

12

532
10/03
Κλείσιμο
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων

379

6

293
08/03
Περιορισμός
Εκδηλώσεων

258
173
121

-3

73

2 Μαρ

9 Μαρ

Αρχή εβδομάδας

16 Μαρ

23 Μαρ

30 Μαρ

6 Απρ

13 Απρ

20 Απρ

*Σημείωση: Από τον πρώτο θάνατο μέχρι την
ημέρα των πρώτων περιοριστικών μέτρων

Το σύστημα υγείας μας ανταπεξήλθε στις ανάγκες μας
Εβδομαδιαία συνολική χωρητικότητα ΜΕΘ
Εβδομαδιαία χωρητικότητα ΜΕΘ για COVID-19
% κατειλημμένων ΜΕΘ για COVID-19
1.015

999
948
881
797

256

217

41%

34%
23 Μαρ

Αρχή εβδομάδας

353

350

318

30 Μαρ

33%

6 Απρ

27%

13 Απρ

25%
20 Απρ

Μειώσαμε τον ρυθμό μετάδοσης του ιού κάτω από το 1
Φεβρουάριος

Απρίλιος

Ένας ασθενής

x2,5

x0,5

Άτομα που θα
κολλήσουν τον ιό

Γεωμετρική εξάπλωση

Μείωση εξάπλωσης
(αλλά όχι μηδενισμός)

Πορεία των επιβεβαιωμένων θανάτων COVID-19
2194
Σουηδία

1336
Ελβετία

903
Πορτογαλία

542
Αυστρία

130
10 Μάρτιου
Δεδομένα: World in Data (27.04.20 14.00)

26 Απριλίου

Ελλάδα

Τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην επόμενη φάση
Χαμηλός ρυθμός
μετάδοσης

Νέα κουλτούρα
ασφάλειας και υγιεινής

Μαθαίνουμε ταυτόχρονα
από τις άλλες χώρες

Ενισχυμένο σύστημα
Δημόσιας Υγείας

Θετικοί κλιματολογικοί
παράγοντες για χρήση
εξωτερικών χώρων

Διασφάλιση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής

Είμαστε σε καλύτερο σημείο σε σχέση με το που βρισκόμασταν
Φεβρουάριος
Υγειονομικό Προσωπικό

Μάιος
400 COVID ΜΕΘ
+3748

(προσλήψεις)

ΜΕΘ

565

1015

(επιστράτευση και 145 ιδιωτικών)

(δημόσια)

(δημόσια και ιδιωτικά)

Τεστ

~800

~5500

(μοριακός έλεγχος ανά μέρα)

Μάσκες*
(για υγειονομικό προσωπικό)

~1εκ

*Σημείωση: Αύξηση εγχώριας παραγωγής σε 9εκ τον μήνα.

~3εκ

~21εκ

(διατεθήκαν)

(αποθέματα)

Έτοιμοι για μια ‘νέα καθημερινότητα’
Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας διασφαλίζοντας την υγεία
Φεβρουάριος - Απρίλιος

Στόχοι

Αρχική εκδήλωση και
περιορισμός του ιού

Μείωση της εξάπλωσης του
ιού

Συντονισμένη επιστροφή σε
μια ‘‘νέα καθημερινότητα’’
με συνεχή επαγρύπνηση

Σταδιακή επανεκκίνηση της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής
της χώρας

Η αποτελεσματική τήρηση των μέτρων σημαίνει
μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερους βαθμούς
ελευθερίας στις επόμενες φάσεις

Ιούλιος και μετέπειτα

Διατήρηση της ‘‘νέας
καθημερινότητας’’ με
συνεχή επαγρύπνηση

Προστασία για μια ενδεχόμενη
περαιτέρω εξάπλωση του ιού
(πιθανό 2ο κύμα επανεμφάνισης
του ιού το φθινόπωρο)

Μια αποτελεσματική θεραπεία θα ήταν
ένα όπλο για την καταπολέμηση του ιού

Εμβόλιο

Πιθανές
φάσεις της
κρίσης

Μάιος - Ιούνιος

Σταδιακή αύξηση βαθμών ελευθερίας, πάντα υπό το πρίσμα της αιρεσιμότητας


Εισαγωγή νέων
εργαλείων και τήρηση
των κανόνων για να
κρατήσουμε τον ρυθμό
μετάδοσης κάτω από το 1

Σταδιακή και ελεγχόμενη
άρση των περιοριστικών
μέτρων

Συνεχής παρακολούθηση
και αναλογική επιστροφή
περιοριστικών μέτρων όπου
εντοπιστεί αύξηση του
ρίσκου μετάδοσης

Προστασία και αλληλεγγύη για τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες

Ευάλωτα ή ευπαθή άτομα
στον COVID-19 με
συγκεκριμένα υποκείμενα
νοσήματα ή πάνω από 70
ετών

Όλοι μας θα πρέπει να
σεβαστούμε τις ιδιαίτερες
ανάγκες των ευπαθών
ομάδων, και τα άτομα που
είναι ευπαθή στον COVID-19
θα πρέπει να προστατέψουν
τον εαυτό τους

Διευκόλυνση και
προσωποποιημένη
φροντίδα των ευπαθών
ομάδων για την συνέχιση
του ‘Μένουμε Σπίτι’

Ενίσχυση της δημόσιας υγείας

Συνεχής προστασία
νοσηλευτικού προσωπικού
και αύξηση του
ανθρώπινου δυναμικού

Αύξηση της επιδημιολογικής
επιτήρησης, της επάρκειας
τεστ* και ενδυνάμωσης των
δυνατοτήτων ιχνηλάτησης
επαφών σε όλη την
επικράτεια

Σχεδιασμός για περαιτέρω
αύξηση των διαθέσιμων και
λειτουργικών κλινών για να
φτάσουμε τον Ευρωπαϊκό
μέσο όρο το Φθινόπωρο
(~1250 ΜΕΘ)

*Σημείωση: Μοριακοί έλεγχοι (38,5χ ανά εβδομάδα) και έλεγχοι αντισωμάτων (σε ασυμπτωματικούς) για επαγγελματίες υγείας (110χ τον μήνα), στενές επαφές
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (15χ τον μήνα) και στοχευμένες παρεμβάσεις σε εστίες υπερμετάδοσης (15χ τον μήνα).

Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και παρέμβασης

Μόνιμο Παρατηρητήριο για
τη σύνθεση της απαραίτητης
πληροφορίας (Υγεία,
Οικονομία, Κοινωνία) για την
καταπολέμηση της
πανδημίας

Προσδιορισμός και
υλοποίηση *‘Μεικτού Δείκτη
Επικινδυνότητας’ με βάση το
προφίλ ρίσκου της χώρας και
ενεργοποίηση μηχανισμού
παρέμβασης (red flags)

Μηχανισμός παρέμβασης
που θα μπορεί να προβεί σε
ταχεία λήψη αποφάσεων για
νέα μέτρα ανάλογα με το
επίπεδο κινδύνου

*Σημείωση: Ο μεικτός δείκτης επικινδυνότητας θα περιλαμβάνει την πορεία τεστ, ιχνιλάτηση κρουσμάτων και προγνωστικό μοντέλο κορεσμού Συστήματος Υγείας.

Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους

Συλλογή και χρήση
δεδομένων βάσει ενός
περιβάλλοντος
επιχειρησιακής ευφυΐας για
λήψη αποφάσεων

Ανάπτυξη εφαρμογών
τεχνολογίας για την
ενημέρωση και εξυπηρέτηση
του Πολίτη, καθώς και την
ενίσχυση του συντονισμού
των φορέων υγείας

Διασφάλιση της ασφάλειας
των συστημάτων και
προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

Νέοι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης

Ανάπτυξη κανόνων για όλο
τον πληθυσμό (π.χ.
υποχρεωτική χρήση
μασκών, 1,5-2μ απόσταση)

Ανάπτυξη συγκεκριμένων
οδηγιών για κάθε
εργασιακό χώρο /
δραστηριότητα
(καταστήματα, ΜΜΜ κλπ.)

Τηρούμε αυστηρά τους
κανόνες υγιεινής (π.χ.
πλύσιμο χεριών) και
εμπιστευόμαστε τους
ειδικούς επιστήμονες για την
πληροφόρησή μας

Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε κύματα

Όπου μπορεί η τηλεργασία
θα πρέπει να εφαρμόζεται,
ολικά ή έως 70% ώστε να
μειώνεται σημαντικά ο
συνωστισμός στον χώρο
εργασίας και να μην γίνονται
άσκοπες μετακινήσεις

Διαφοροποίηση ωραρίων.
Για τις ώρες αιχμής* η χρήση
των ΜΜΜ συστήνεται μόνο
από εργαζόμενους για
επαγγελματικό λόγο ή για
μετακίνηση από και προς το
χώρο εργασίας τους, και
μόνο με άδεια για
συγκεκριμένο λόγο

Η επαναλειτουργία των
καταστημάτων και των
λοιπών δραστηριοτήτων θα
γίνει με συγκεκριμένους
κανόνες και αυστηρή
επιτήρηση

*Σημείωση: Ώρες αιχμής 07.00 - 09.30 και 14.30 – 17.30. Μεταφορά της ώρας ανοίγματος των εμπορικών καταστημάτων μετά τις 10.00.

Δημόσιος Τομέας

Ό,τι ισχύει για τον ιδιωτικό
τομέα θα πρέπει να ισχύσει
και για τον δημόσιο και όπου
η τηλεργασία εφαρμόζεται
θα συνεχίσει

Διαφοροποίηση της ώρας
προσέλευσης των
εργαζομένων στη δημόσια
διοίκηση και κατανομή τους
σε ζώνες

Θα αυξήσουμε τις υπηρεσίες
για τον πολίτη που θα
μπορούν να γίνουν μέσω
διαδικτύου (μέσω του e-gov)
και τηλε-ραντεβού,
ενισχύοντας την ψηφιακή
διακυβέρνηση του κράτους

Σχολεία

Τα ανοιχτά σχολεία είναι
μέρος της νέας
καθημερινότητας

Θα τεθούν συγκεκριμένοι
κανόνες για να
εγγυηθούμε την ασφάλεια
των μαθητών και των
εκπαιδευτικών

Τηλε-εκπαίδευση όπου
κρίνεται αναγκαίο για την
εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου

Μάιος - Αρχική φάση σχεδίου σταδιακής αποκλιμάκωσης
 Μετακινήσεις - Απελευθέρωση μετακινήσεων εντός νομού, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις (απαγορεύονται με συγκεκριμένες εξαιρέσεις οι
μετακινήσεις σε νησιά εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητας) – συνεχής επαναξιολόγηση με ορίζοντα την ολική απελευθέρωση

Γενικός πληθυσμός
(1ο στάδιο)
Δευτέρα

11 Μαΐου

 Λιανικό εμπόριο - Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (βιβλία/χαρτικά, οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός, φυτά/λιπάσματα)

Οικονομική και Κοινωνική
Δραστηριότητα
(1ο στάδιο)

 Υπηρεσίες – Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής (λειτουργία αποκλειστικά με ραντεβού), υπηρεσίες ατομικής άθλησης σε
ανοιχτούς χώρους και επιδιορθώσεις ρούχων / υποδημάτων

Εκπαίδευση
(1ο στάδιο)

 Γ Λυκείου και φροντιστήρια Γ Λυκείου (ισχυρή σύσταση για τηλε-εκπαίδευση)

Οικονομική και Κοινωνική
Δραστηριότητα
(2ο στάδιο)

 Λιανικό εμπόριο - Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες), εκτός εμπορικών κέντρων (malls)

Γενικός πληθυσμός
(2ο στάδιο)
Εκπαίδευση
(2ο στάδιο)

Δευτέρα
18 Μαΐου

 Συναθροίσεις - Σύσταση περιορισμού δημόσιων συναθροίσεων έως 10 άτομα
 Χώροι Θρησκευτικής λατρείας - Ατομική λατρεία με περιορισμό συναθροίσεων έως 10 άτομα

4 Μαΐου

Δευτέρα

 Αναψυχή - Ατομική άθληση σε ανοιχτούς χώρους και παραλίες (μη οργανωμένες)

 ΚΤΕΟ

 Υπηρεσίες - Σχολές εκμάθησης οδήγησης - Κατάστημα τυχερών παιχνιδιών εξαιρουμένου των ΟΠΑΠ play (χωρίς τραπεζοκαθίσματα μόνο
για όρθιους)
 Χώροι Θρησκευτικής λατρείας - Θεία Λειτουργία και άλλες θρησκευτικές ακολουθίες με συγκεκριμένους κανόνες από 17.5.2020
 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Α και Β Λυκείου - και Α, Β και Γ Γυμνασίου
 Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών (ισχυρή σύσταση για τηλε-εκπαίδευση)

Γενικός πληθυσμός
(3ο στάδιο)

 Μετακινήσεις - Πιθανή ολική απελευθέρωση με βάση την πορεία της επιδημίας

Οικονομική και Κοινωνική
Δραστηριότητα
(3ο στάδιο)

 Πολιτισμός - Αρχαιολογικοί χώροι, ζωολογικά πάρκα και βοτανικοί κήποι

Γενικές κατευθύνσεις
Ασφάλεια

Χρήση μάσκας

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας από εργαζομένους και πελάτες σε κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και λοιπές
υπηρεσίες που προϋποθέτουν σωματική επαφή. Και από εργαζομένους σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων
 Αυστηρή σύσταση για χρήση μάσκας (υφασμάτινης ή άλλης) σε όλους τους κλειστούς χώρους από εργαζόμενους και
πελάτες και στα ΜΜΜ
 Άτομα 3ης ηλικίας (ισχυρή σύσταση για συνέχιση του «Μένουμε Σπίτι»)

Χρονικός περιορισμός

 Αυστηρή σύσταση για περιορισμένη κυκλοφορία σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους από τις 12πμ έως τις 6πμ.

Κυκλοφορία
Μετακινήσεις

 Σύσταση για χρήση ΙΧ, αναστολή δακτυλίου για τις μετακινήσεις του πληθυσμού στην Αθήνα και ελεύθερο πάρκινγκ
στα μητροπολιτικά κέντρα, με στόχο την αποσυμφόρηση των ΜΜΜ κατά το πρώτο κρίσιμο δίμηνο
 Πρόβλεψη για χρήση των ΜΜΜ κατά τις ώρες αιχμής (7-10πμ και 2-5μμ) μόνο από εργαζόμενους για προσέλευση και
αποχώρηση από εργασία
 Δημόσιοι υπάλληλοι σε τρία κύματα από τις 7πμ έως τις 9πμ

Εργασία

Ωράριο προσέλευσης
(Αθήνα / Θεσσαλονίκη)

 Υπάλληλοι ιδιωτικού τομέα (πλην τραπεζών, σούπερ μάρκετ και φούρνων) σε δύο κύματα από τις 9πμ έως τις 10πμ

Εργασία εξ αποστάσεως

 Σύσταση για τηλεργασία στο δημόσιο (πλην Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων, Εθνικού Συστήματος Υγείας) και
τον ιδιωτικό τομέα για το 70% των εργαζομένων κατά τον μήνα Μάιο

 Ώρα έναρξης εμπορικών καταστημάτων 10πμ

 Δυνατότητα αναστολής εργασίας για τους γονείς με παιδιά έως 15 ετών

Ειδικά θέματα

 Επιβολή ορίου στις επιχειρήσεις που ανοίγουν να επαναφέρουν κατ’ ελάχιστον σε ενεργή απασχόληση το 50% των
εργαζομένων τους

Η συνεργασία πολιτείας και πολιτών πρέπει να συνεχιστεί

Μαζί στην προσπάθεια,
κανένας δεν μένει πίσω

Διαφάνεια και
Εμπιστοσύνη

Χέρι–χέρι με την
επιστήμη

Ατομική και συλλογική
ευθύνη

