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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου

Με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής για τον περιορισμό της
διασποράς του COVID-19 ανοίγει τις πύλες του την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020 , το
Δημοτικό Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου. Φέτος, μάλιστα, για πρώτη φορά με μέριμνα της
δημοτικής αρχής θα υπάρχουν στο χώρο δύο νοσηλευτές κατά την διάρκεια της παραμονής
των αθλουμένων στο κολυμβητήριο. Επίσης, στο κολυμβητήριο θα υπάρχουν και έξι
προπονητές.

Η επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου θα γίνει με νέο διευρυμένο ωράριο. Ειδικότερα, το
κοινό θα μπορεί να κάνει χρήση της πισίνας καθημερινά από ΔΕΥΤΕΡΑ ως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από
τις 07.00 έως τις 23.00  και κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ από τις 09.00 ως τις 17.00, σύμφωνα με το
πρόγραμμα.

«Το προηγούμενο διάστημα κάναμε απολύμανση της δεξαμενής, όπως ακριβώς
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Συντηρήσαμε τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό
του κολυμβητηρίου, χρωματίσαμε την πρόσοψη των εγκαταστάσεων και τους εσωτερικούς
χώρους και τοποθετήσαμε ειδικά διαχωριστικά στα αποδυτήρια, ώστε να μην υπάρχει
οπτική επαφή μεταξύ των ανήλικων και των ενήλικων αθλουμένων. Επιπλέον, έχουμε λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του νέου κορωνοϊού,
τοποθετήσαμε όπου ήταν απαραίτητο υάλινα διαχωριστικά, καθώς επίσης αντισηπτικά τζελ
και γάντια», τονίζει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.), Αναστάσιος Πανιώρης.

Λόγω των ειδικών μέτρων για τον κορωνοϊό και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι
αθλούμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης στις
αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν αναρτηθεί στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης με τίτλο:
«Αθλητισμός & COVID19 » στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://gga.gov.gr/images/odigies_asfalous_askisis.pdf .

Κάποια σημεία των παραπάνω οδηγιών επικαιροποιούνται με τις παρούσες οδηγίες (όπως
π.χ. η χρήση αποδυτηρίων, οι ομαδικές προπονήσεις, η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων
κ.ά.), με βάση και τη συνολικότερη πορεία της επιδημίας στη χώρα. 



Ο κ. Πανιώρης ανέφερε ακόμη προς ενημέρωση των δημοτών του δήμου Ωραιοκάστρου ότι
τις επόμενες ημέρες θα γίνει μεταφορά των γραφείων της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. από το Κτίριο «Παύλος
Μελάς» στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου.


