
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ στην Κρήτη - WHITE WEEKEND στην Υγεία 

ΣΟ ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ ΓΙΟΡΣΑΖΟΤΜΕ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΑΣΕ ΧΩΡΙ ΡΑΝΣΕΒΟΤ ! 

 

Η 7
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο ην άββαην 18 θαη ηελ Κπξηαθή 19 Γεθεκβξίνπ 2021 

δηνξγαλώλεη δηήκεξν δξάζεωλ  γηα ηνλ εκβνιηαζκό πνιηηώλ ζε Ηξάθιεην, Υαληά, Ρέζπκλν 

θαη Άγην Νηθόιαν, ρωξίο ξαληεβνύ ! 

Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο, είλαη ην ΑΜΚΑ θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπο. 

 

Οη δξάζεηο εληάζζνληαη ζην πιαίζην πξνώζεζεο ηνπ Δζληθνύ Δκβνιηαζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 

θαηά ηεο λόζνπ COVID-19 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ζα πινπνηεζνύλ από ώρα 11:00 π.μ 

έως 19:00 μ.μ.  παξάιιεια θαη ζηηο ηέζζεξηο πόιεηο ηεο Κξήηεο, κε ηελ πνιύηηκε 

ζπλεξγαζία ηωλ αληίζηνηρωλ Γήκωλ, ηωλ Τγεηνλνκηθώλ ηωλ Μνλάδωλ ηεο 7
εο

 Τ.ΠΔ Κξήηεο 

θαη ηνπ ΔΚΑΒ. Μαδί καο  θαη ε Λέζρε Αξρηκαγείξωλ Κξήηεο. 

Οη εκβνιηαζκνί  ζα αθνξνύλ πνιίηεο από ειηθίαο 12 εηώλ θαη άλω θαη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 

κε ην εκβόιην ηεο Pfizer .  

Σο άββαηο 18 Δεκεμβρίοσ 2021 και  

ηην Κσριακή 19 Δεκεμβρίοσ 2021 

Οη δξάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ :  

 Ηράκλειο, ζηο Χριζηοσγεννιάηικο Κάζηρο  ζηην Πλαηεία Ελεσθερίας  

 Χανιά, ζηο Θέαηρο Μίκης Θεοδωράκης, είζοδος  από Νεώρια 

 Ρέθσμνο, ζηο 1
ο
 Δημοηικό τολείο (Σούρκικο)  

 Άγιος Νικόλαος, ζηην  Κενηρική Πλαηεία 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
7η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
Δ/NΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ   
Ταχυδρομικι Δ/νςθ: 3ο χιλ. Εκνικισ Οδοφ  
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Θράκλειο, Τ.Κ. 71500, Τ.Θ. 1285  
Τθλζφωνο: 2813404444, 1813404353, 2813404429 
Θλεκτρονικι Δ/νςθ (e-mail):dimosiaygeia@hc-crete.gr 
                                                                                      
                                                                                                                                        ΠΡΟ: ΜΜΕ 
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Από ηηο 11 ηο πρωί έως ηις 7 ηο απόγεσμα, κέζα ζε κηα γηνξηηλή αηκόζθαηξα κε δξώκελα 

γηα κηθξνύο θαη κεγάινπο, εκβνιηαδόκαζηε ρωξίο ξαληεβνύ, γηα  λα ππνδερζνύκε κηα λέα 

αζθαιή ρξνληά γηα όινπο! 

 

Παξάιιεια, κε ζύλζεκα «Όλοι Διαφορετικοί, όλοι Μοναδικοί» - «Αλλά - Ζούμε Μαζί», ην 

άββαην 18 Γεθεκβξίνπ από ηηο 11 ην πξωί έωο ηηο 7 ην απόγεπκα, ζηα πξναλαθεξόκελα 

ζεκεία ζε Ηξάθιεην, Υαληά, Ρέζπκλν θαη Άγην Νηθόιαν, νη εηδηθεπόκελνη λνζειεπηέο θαη 

λνζειεύηξηεο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο-Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο ηεο 7εο ΤΠΔ Κξήηεο, ζην 

πιαίζην ηνπ θεηηλνύ ενξηαζκνύ ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο ΑκεΑ, ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνζνκνίωζεο γηα ηελ αλαπεξία. ηόρνο, ε εμνηθείωζε 

κηθξώλ θαη κεγάιωλ κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηωλ Αηόκωλ κε 

Αλαπεξία. 

 

Η 7
ε 

Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο προζκαλεί κάθε ανεμβολίαζηο πολίηη και κάθε 

πολίηη ποσ επιθσμεί να ολοκληρώζει ηον εμβολιαζμό ηοσ, λα ζπκκεηέρεη ζηε Γιορτή  

Υγείας!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΣΗ ΤΓΕΙΑ 

ΑΒΒΑΣΟ 18 ΚΑΙ ΚΤΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2021  

(ΩΡΑ 11:00-19:00)  

 Ηράκλειο, ςτο Χριςτουγεννιάτικο Κάςτρο  ςτην Πλατεία Ελευθερίασ  

 Χανιά, ςτο Θζατρο Μίκησ Θεοδωράκησ, είςοδοσ από Νεώρια 

 Ρζθυμνο, ςτο 1ο Δημοτικό χολείο (Σοφρκικο) 

 Άγιοσ Νικόλαοσ, ςτην Κεντρική Πλατεία 

 

άββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 

11.00 π.μ. Ζναρξθ Εμβολιαςμϊν, παρουςία φορζων. 

Συνεχίηουμε ζωσ τισ  19.00 να Εμβολιαηόμαςτε και να Κερδίηουμε Ηωι !  

Δοκιμάηουμε λιχουδιζσ, παίηουμε, γράφουμε γράμμα ςτον Άγιο Βαςίλθ!  

12.00 -15.00  Θ Λζςχθ Αρχιμαγείρων Κριτθσ μασ φτιάχνει λιχουδιζσ και μασ προςκαλεί να 

τα δοκιμάςουμε! 

17.00-19.00 Μουςικά δρϊμενα. Τραγουδάμε μαηί ! Στζλνουμε  Γράμμα ςτον Άγιο Βαςίλθ! 

11.00-19.00 Μικροί και Μεγάλοι ασ εξοικειωκοφμε με τθν πραγματικότθτα και  τθν 

κακθμερινότθτα των Ατόμων με Αναπθρία. Δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, με 

αφορμι τθν Παγκόςμια Θμζρα Αναπθρίασ. 

Γιατί,  «Όλοι Διαφορετικοί, όλοι Μοναδικοί» 

Δράςεισ για Ενήλικεσ: 

1. Ενθμζρωςθ, διανομι ενθμερωτικοφ φυλλαδίου και προβολι  βίντεο για τθν 

κακθμερινότθτα των Ατόμων με Αναπθρία. 

2. Διαδραςτικά δρϊμενα – ειδικά ςχεδιαςμζνα εργαςτιρια  κινθτικισ και οπτικισ 

προςομοίωςθσ : «Κάτςε  ςτη θέςη μου»  

                             «Περπάτα μαζί μου»! 

3. Εργαςτιριο εκμάκθςθσ ςτθ νοθματικι γλϊςςα : «Μάκε τθ φράςθ μου». Γράψε  το δικό 

ςου μινυμα για τα ΑμεΑ ςτον «Τοίχο των ςυναιςκθμάτων». 

 

 



Δράςεισ για Παιδιά: 

1.Διαδραςτικά δρϊμενα – ειδικά ςχεδιαςμζνα εργαςτιρια  κινθτικισ, οπτικισ και 

ακουςτικισ προςομοίωςθσ : «Περπάτα μαηί μου» 

                                                     «Παίηουμε μπάλα;» 

                                                     «Πιάςε με, μπορείσ» 

                                                     «Μ’ ακοφσ;» 

                                                     «Βρεσ το χρϊμα» 

                                                    «Ξζρεισ να γράφεισ;» 

2. Εργαςτιριο ςτθ νοθματικι γλϊςςα : «Μάκε τθ φράςθ» . Γράψε  το δικό ςου μινυμα ι 

ηωγράφιςε το δικό ςου ςυναίςκθμα για τα ΑμεΑ ςτον «Τοίχο των ςυναιςκθμάτων». 

Σε κάκε παιδί που κα ολοκλθρϊςει το εργαςτιριο, κα δοκεί αναμνθςτικό δϊρο-μπαλόνι με 

μινυμα για τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. 

19.00 Λιξθ δράςεων. Γράψτε μια ευχι,  ανάψτε το φαναράκι ςασ και αφιςτε το να 

ταξιδζψει, φωτίηοντασ τον ουρανό! 

 

Κυριακή 19.12.2021 

11.00 π.μ. Ζναρξθ Εμβολιαςμϊν. 

11.00-19.00 Εμβολιαηόμαςτε-Κερδίηουμε Ηωι ! 

12.00 -15.00  Θ Λζςχθ Αρχιμαγείρων Κριτθσ φτιάχνει λιχουδιζσ και μασ προςκαλεί να τα 

δοκιμάςουμε! 

17.00-19.00 Μουςικά δρϊμενα. Τραγουδιςτε μαηί μασ! Αφιςτε το Γράμμα ςασ ςτον Άγιο 

Βαςίλθ! 

19.00 Λιξθ δράςεων. Γράψτε μια ευχι,  ανάψτε το φαναράκι ςασ και αφιςτε το να 

ταξιδζψει, φωτίηοντασ τον ουρανό! 


