
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
(COVID-19) 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ο κορονοϊός (COVID-19) άλλαξε 

την ζωή μας, την καθημερινότητα μας  και φυσικά τη διεξαγωγή των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε 

πληροφορίες για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής συνεδριών, ώστε να 

είμαστε όλοι ενήμεροι, προστατευμένοι και υγιείς. 

Τι μένει το ίδιο; Η συνεργασία μας, η θεραπευτική μας σχέση, η 

ευελιξία μας, οι στόχοι μας. Ο κορονοϊός δεν μπορεί να το αλλάξει 

αυτό. 

Τι αλλάζει; 

▪ Οι συνεδρίες θα διαρκούν αυστηρά 50 λεπτά. 

▪ Μεταξύ των συνεδριών θα υπάρχει κενό τουλάχιστον 40 λεπτών για   

      την απολύμανση επιφανειών (τραπεζάκι, τηλεκοντρόλ, χερούλια 

πόρτας, γραφείου, μαλακών επιφανειών, παιχνιδιών κτλ.) και τον καλό 

αερισμό του χώρου. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μην 

προσέρχεστε νωρίτερα, αλλά 5 λεπτά πριν το ραντεβού. 

▪ Με την προσέλευση σας στο χώρο της αναμονής παρακαλείσθε να 

απολυμαίνετε τα χέρια σας (είτε με τη χρήση αντισηπτικού που θα 

βρείτε στο χώρο είτε πλένοντας τα με σαπούνι στο μπάνιο). Καρτέλες 

οδηγιών για το σωστό τρόπο απολύμανσης και πλυσίματος χεριών θα 

βρείτε στο χώρο. 

▪  Αντισηπτικό θα βρείτε και στο χώρο του γραφείου. 

▪ Φορέστε τη μάσκα αφού απολυμάνετε τα χέρια σας. 

▪ Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εμφανίσετε συμπτώματα 

(βήχα, σύγκρυα, αδιαθεσία, υψηλό πυρετό κτλ.), το καθορισμένο μας 

ραντεβού μετατρέπετε σε διαδικτυακό ή ακυρώνεται. Η ανάλογη 

ενημέρωση για την αποφυγή της χρέωσης, πρέπει να 

πραγματοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Παραπάνω από 3 

συνεχόμενες ακυρώσεις σηματοδοτούν τη λήξη της συνεργασίας μας. 

▪ Ο χώρος διεξαγωγής των συνεδριών έχει διαμορφωθεί ώστε η 

απόσταση μας να είναι σημαντικά μεγάλη, η ενδιάμεση πόρτα θα   

παραμένει ανοιχτή, όπως και το παράθυρο του φωταγωγού. 

  

 Λόγω των μέτρων απαγόρευσης της μετακίνησης, το γραφείο του Παγκρατίου θα παραμείνει κλειστό για τα 

δια ζώσης ραντεβού, με σταθερή για όποιον-α το επιθυμεί, τη δυνατότητα διαδικτυακού ραντεβού. 
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Επικοινωνία: 

 

Μαυρολένης 6-14, Πλατεία 

Κορνάρου 

Τηλέφωνα: 

2810300873, 6933326727 

plevrimaria@hotmail.com 

www.plevrimaria.com 
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