Муніципалітет м. Драма
Греція
Муніципалітет м. Драма – це один з муніципалітетів в регіоні Східної Македонії та
Фракії.
Площа муніципалітету становить 833,01 кв. км, а населення - близько 60 000
мешканців.
Муніципалітет складається з 15 громад, а також з міста Драма.
Адміністративним центром муніципалітету є м. Драма.
Найвіддаленіша громада знаходиться в 60 км від центру Драми.

Драма проти коронавірусу
Греція ... Драма ... впоралися ...
Завдяки швидким рішенням уряду Греції і швидкій реакції Муніципалітету Драми нам вдалося
стримати пандемію і подолати її з дуже низькою кількістю випадків захворювання і жертв.
На сьогоднішній день в Драмі є тільки 7 підтверджених випадків захворювання (більшість з
них були заражені за кордоном або родичами, які приїхали з інших міст), і не було
зареєстровано жодної смерті на підставі оголошень Міністерства охорони здоров'я та
Національної організації охорони здоров'я.
Зараз на всій території Греції число випадків становить близько 3000 осіб, а підтверджених випадків смерті –
близько 175 осіб, в той час як в цілому пройшли огляд більше 180 000 осіб.
Центральна лікарня м. Драма була і є готова боротися з будь-якими можливими випадками захворювання,
має спеціальні кабінети для огляду і камеру негативного тиску.
Муніципалітет Драми має місця для безпечної роботи центру донорства крові за межами лікарні, а також
місця для розміщення пацієнтів 2-го ступеня Нац.центра швидкої допомоги (карети швидкої допомоги) для
зниження ризику поширення випадків захворювання серед персоналу і розміщує їх в муніципальних
будівлях, в яких проводиться щоденне прибирання та дезінфекція.
Міський голова м. Драма пан Христодулос Мамсакос і всі заступники мерів виділили частину своєї зарплати
на закупівлю необхідних матеріалів для лікарів нашої лікарні і для всіх медичних установ муніципалітету.

Заходи, прийняті муніципалітетом Драми проти
коронавіруса
Муніципалітет Драми прийняв понад 110 простих і більш складних мір проти
поширення коронавіруса і для забезпечення здоров'я громадян.

Міський голова м. Драми негайно скликав збори всіх служб на початку
поширення вірусу з метою визначення заходів, які необхідно було дуже
швидко прийняти, щоб забезпечити захист здоров'я громадян.
Міський голова м. Драми особисто координував і приймав рішення,
незважаючи на їх політичну і економічну вартість, почав реалізовувати заходи
під керівництвом кваліфікованих лікарів і медичних служб.
Основна турбота: безпека громадян і боротьба з поширенням коронавіруса.

Перші заходи, прийняті муніципалітетом
Драми проти коронавіруса
• Ми почали проводити онлайн-конференції та перевели на дистанційну роботу
співробітників всіх відділів і комітетів муніципалітету.
• Ми запровадили дозволи спеціального призначення, дистанційну роботу та позмінну
роботу для співробітників і служб.
• Наших співробітників ми інформували за допомогою лікаря підприємства, а наших
співгромадян - за допомогою інформаційних листівок з інструкціями, тощо, а також за
допомогою телевізійних сюжетів, які відразу ж поширили через соціальні мережі.

• Ми забезпечили всіх співробітників і служби одноразовими рукавичками, масками та
дезінфікуючими засобами.
• Ми негайно закрили всі громадські місця великого скупчення людей (стадіони, дитячі
майданчики, спортивні установи, медичні установи, торговельні центри і магазини,
ринки, школи, структури для людей похилого віку, Центр захисту людей похилого віку,
Денний центр для людей похилого віку.
• Було заборонено пересування громадян всередині міста і за його межами, а також
пересування без певної мети. Для пересування було використано безкоштовний спосіб
видачі дозволів через безкоштовні СМС-повідомлення.
• Ми скасували всі громадські заходи.
• Ми негайно провели дезінфекцію всіх наших приміщень з надання послуг і зон
відповідальності, а також всіх відкритих і закритих зон загального користування.
• Муніципальна поліція роздавала друковані матеріали і закликала наших співгромадян
бути обережними за допомогою системи голосових повідомлень з патрульних машин і
муніципальних автомобілів.

А також ми продовжили виконувати
прийняті нами заходи проти коронавіруса
• Служба прибирання щодня займалася збором відходів та постійної дезінфекцією сміттєвих
баків і сміттєвих контейнерів.
• Муніципалітет дбав про щоденне харчування наших нужденних співгромадян, передаючи
їм їжу з виконанням всіх необхідних заходів захисту.
• Ми впровадили електронне державне управління: запустили платформи (програмне
забезпечення) для дистанційного обслуговування громадян і створили гарячу лінію з
метою надання допомоги вразливим групам населення нашого муніципалітету і всім
громадянам в цілому.

• Ми призупинили виконання всіх фінансових зобов'язань громадян, такі як: плата за
дитячий садок, плата за навчання в консерваторії, плата за споживання води, звільнення
від відсотків по операціях з муніципалітетом і службами, припинення платежів за
використання громадських місць, збори за посадочні місця для підприємств громадського
харчування та призупинення виплати орендної плати або надання знижки на нерухомість
муніципалітету.
• Ми запровадили вимірювання температури у всіх громадян і працівників муніципалітету,
які приходили в служби, і впровадили план реєстрації з метою спростити процедуру
відстеження людей після випадку захворювання коронавірусів.
• Щоденний контроль якості води на всій території муніципалітету.
• Ми отримали спеціальний дозвіл на роздачу їжі і годування бездомних тварин
волонтерами.
• Ми забезпечили планшетами малозабезпечених школярів, щоб вони могли брати участь в
щоденному процесі отримання дистанційної освіти Міністерства освіти.

Деякі фотографії заходів проти
коронавіруса

Деякі фотографії заходів проти коронавіруса

Один з телевізійних роликів, метою якого було морально
підтримати і зміцнити почуття захищеності у громадян за
допомогою заходів, які ми прийняли

Муніципалітет Драми є першопрохідцем і
новатором в боротьбі з коронавірусом
Мережа "ДЕПАН" - Що таке "ДЕПАН«?
Мережа "ДЕПАН" включає в себе ряд місцевих органів з усієї
Європи, які об'єднують зусилля для забезпечення більш
ефективного управління державними послугами та
інфраструктурою і їх розвитку, а також задоволення потреб
громадян, надання більш якісних послуг та посилення розвитку на
місцевому рівні.
Як голова даної мережі мер Драми неодноразово ділився з усіма
зацікавленими сторонами своїм досвідом і знаннями, отриманими в
Результаті реалізації заходів по боротьбі з розповсюдженням
COVID19. Мережа не роздумуючи передала «ноу-хау» по заходам,
вжитим муніципалітетом Драми і урядом Греції, своїм членами і
всім тим, хто просив надати цю інформацію.
Боротьба з пандемією - справа кожного з нас і необхідно ділитися
цим досвідом.

Онлайн-конференція з обміну досвідом з
мером Конаки м.Ізмір, паном Абдулом Батурою
(Abdül Batur)

Наступний день після карантину
Повільні і стійкі кроки по повернення до звичайного життя
• Муніципалітет Драми слідує інструкціям держави по
поверненню до звичайного життя.
• Ми розпочали планування часткового повернення до звичного
життя і до плавної адаптації відповідно до нових реалій.
• Ми прагнемо стимулювати підприємництво і допомагати
підприємцям відновити свою роботу після карантину.
• Ми інвестуємо в зміцнення психологічного здоров'я громадян споживачів.
• Після відкриття ринку команда в складі мера Драми і установ
відвідала магазини торгового центру, щоб вислухати їх
пропозиції.
• Ми встановили звукові колонки уздовж торгового центру і
включаємо музику, щоб поліпшити психологічний стан
підприємців і споживачів.
• Ми заморозили всі неоплачені борги підприємців і приватних
осіб за споживання води в найближчі місяці.
• Ми не припиняємо подачу води через борги.

Заходи, які ми прийняли для плавного
повернення до звичайного життя
• Ми заморозили прострочені борги, пов'язані з використанням
місць загального користування і посадочних місць в закладах
громадського харчування.
• Ми не нараховуємо відсотки за простроченими боргами
постраждалих фахівців і окремих осіб.
• Ми продовжуємо надавати спеціальні дозволи і даємо
співробітникам можливість працювати віддалено.
• Ми беремо участь в кампанії «Залишаємося в Драми - купуємо в
Драми», мета якої - спонукати громадян купувати товари
місцевого виробництва.
• Ми спільно організували відкритий захід, строго дотримуючись
заходів захисту у співпраці з Асоціацією лікарів Драми на тему
правильного використання маски (як надягати і знімати).
• Ми продовжуємо «виховувати» громадян з урахуванням нових
реалій, віддаючи пріоритет систематичному «вихованню» дітей
молодшого віку.

Заходи, які ми прийняли для плавного
повернення до звичайного життя
• Ми продовжуємо постачати співробітникам
необхідні засоби захисту (маски, рукавички,
інформація про способи захисту і т.д.)
• Ми продовжуємо застосовувати всі прийняті
нами заходи захисту, щоб уникнути
розповсюдження вірусу (термометри,
відстеження контактів і т.д.)
• Ми продовжуємо дезінфікувати будівлі і
громадські місця.
• Ми продовжуємо дезінфікувати сміттєві баки і
сміттєві контейнери.
• Ми продовжуємо НЕ використовувати
кондиціонери для запобігання поширенню
вірусу.

Заходи, які ми прийняли для плавного
повернення до звичайного життя
• Ми забезпечили всі школи, які поступово
відновлюють заняття, дезінфікуючими засобами і
масками для учнів і вчителів.
• Ми подбали про щоденне ретельне прибирання
класних кімнат.
• Ми подбали про вимірювання температури учнів і
вчителів при відвідуванні школи і про суворий
контроль за входами в шкільні приміщення.
• Ми подбали про те, щоб у всіх будівлях шкіл були
кімнати, куди будуть доставляти людей з
підозрою на COVID-19.

Заходи, які ми прийняли для плавного
повернення до звичайного життя
• • Ми даємо можливість закладам громадського
харчування, які втрачають посадочні місця через
нові захисні заходи, і за допомогою простих і
швидких процедур надаємо в їх розпорядження
місця загального користування, розташовані біля
їхніх закладів, таким відшкодовуючи їм кількість
посадочних місць, які вони втратили.
• Ми робимо плани тротуарів, щоб збільшити
кількість корисного місця для закладів і
підтримати підприємців з повагою до інших
громадянам.

На що потрібно продовжувати звертати увагу

• Ми нагадуємо всім, що не на часі забувати про небезпеку.
• Коронавірус живе серед нас і чекає, коли ми знову почнемо
допускати помилки.
• Ми ставимося до своїх побратимів відповідально і уважно.
• Ми продовжуємо наші зусилля з тією ж силою.
• Ми слухаємо експертів і слідуємо їх інструкціям.

Коронавірус:
Ми не боїмося - ми захищаємося
Наш щит - це знання

