Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δωρίζει ειδικής κατασκευής ISOBOX στο
Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κύμης
Η εταιρία συνεισφέρει στην πράξη στην εθνική προσπάθεια επιβράδυνσης
της εξάπλωσης του ιού COVID-19

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με ευθύνη και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες όπου
δραστηριοποιείται και με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας,
προχωρά σε δωρεά ISOBOX ειδικής κατασκευής στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο
Υγείας Κύμης.
Το νέο και ειδικά διαμορφωμένο κοντέινερ που παραδόθηκε σήμερα, σκοπεύει τόσο
στην ενίσχυση της ασφάλειας όσο και την ετοιμότητα του νοσοκομείου για τη διαχείριση
και αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων από τον ιό COVID-19. Η μονάδα αυτή θα
τοποθετηθεί στον εξωτερικό χώρο και προορίζεται για την υποδοχή και τον έλεγχο των
ασθενών που πιθανόν νοσούν από τον κορονοϊό, με στόχο την άμεση εξυπηρέτησή
τους καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας του Νοσοκομείου μέσω της αποφυγής του
συγχρωτισμού με άλλους ασθενείς.
Η Αν. Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κύμης, κα Βασιλική
Αγγελοπούλου, τόνισε «Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, που από την
πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μας και ικανοποίησαν το αίτημά μας για τη δωρεά του
ειδικού ISOBOX, προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,
αναφορικά με την μείωση της διασποράς του ιού και την προστασία των ασθενών και
των εργαζομένων. Είναι πολύ σημαντικό για όλους όσους βρισκόμαστε στην πρώτη
γραμμή της μάχης κατά του άγνωστου βιολογικού εχθρού που πλήττει τη χώρα μας
αλλά και τον πλανήτη γενικότερα, να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι».
Ο κ. Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο
Μηλάκι, δήλωσε σχετικά «Σε αυτή τη δύσκολη για όλους μας συγκυρία, η προστασία
της υγείας των εργαζομένων μας, των συνεργατών μας, των συμπολιτών μας και των
οικογενειών τους αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητά μας. Προχωράμε στη δωρεά
αυτή, με στόχο τη διευκόλυνση του πολύτιμου και δύσκολου έργου που επιτελούν οι
γιατροί και οι υγειονομικοί εργαζόμενοι».
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Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα
δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και
βιομηχανικών ορυκτών προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί
τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που
χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού
χαρακτήρα έργα, μέχρι τα μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα
υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε
ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με
μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Κατέχοντας
ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος LafargeHolcim απασχολεί περίπου 90.000
υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο
ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim
Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com
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