ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
Προστατεύοντας την υγεία μας από τις καταιγίδες σκόνης της ερήμου
Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE και η ομάδα του Έργου LIFE Cyclamen διοργάνωσε
ενημερωτική εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, στο κτίριο της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστεί το Πρόγραμμα LIFE το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα.
Το LIFE έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση και υποβοήθηση της εφαρμογής της Κοινοτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Απευθύνεται σε οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικούς και
κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το έργο LIFE MEDEA που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
LIFE στο πλαίσιο της Δράσης για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Σκοπός του είναι η δημιουργία
επιστημονικής τεκμηρίωσης και η υιοθέτηση στρατηγικού σχεδίου για τη μείωση των επιδράσεων στην υγεία
από τα επεισόδια Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην Κύπρο και την υπόλοιπη Νοτιανατολική Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, το έργο LIFE MEDEA στοχεύει στην πρώιμη πρόγνωση των επεισοδίων καταιγίδων σκόνης και
την έγκαιρη ειδοποίηση του κοινού, αλλά και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, μέσω του
Έργου πραγματοποιούνται μετρήσεις ποιότητας αέρα σε κατοικίες και σε σχολικές αίθουσες κατά τη διάρκεια
μιας καταιγίδας σκόνης, ενώ αξιολογείται η εφαρμοσιμότητα και η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων
οδηγιών και μέτρων για μείωση της έκθεσης στα αιωρούμενα σωματίδια. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν αλλαγές
στη συμπεριφορά, όπως: α) παραμονή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της καταιγίδας σκόνης και αποφυγή φυσικής
δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους, β) κλειστά παράθυρα και πόρτες και γ) χρήση συσκευής καθαρισμού
του αέρα εντός του σπιτιού και της αίθουσας διδασκαλίας. Με το τέλος του Έργου θα μπορούν να
ενημερωθούν οι ευπαθείς ομάδες (παιδιά με άσθμα και ομάδες ασθενών με κολπική μαρμαρυγή), αλλά και
ολόκληρος ο πληθυσμός, για το πώς μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους στη σκόνη και κατ’ επέκταση να
μειώσουν τις αρνητικές επιδράσεις που αυτή μπορεί να έχει στην υγεία τους.
Είναι επίσης σημαντικό το ότι μέσω του Έργου αυτού θα δημιουργηθεί και η Εθνική Στρατηγική αντιμετώπισης
των Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου. Η ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής κρίνεται απαραίτητη αφού το
υφιστάμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ποιότητας Αέρα στην Κύπρο επικεντρώνεται κυρίως στην ανθρωπογενή
ρύπανση και δεν καλύπτει ικανοποιητικά το θέμα των καταιγίδων σκόνης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι το Έργο λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια και της έξαρσης της επιδημίας COVID 19 πολλά από τα δεδομένα που συλλέγονται από τις ευπαθείς ομάδες θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση
της επίδρασης της επιδημίας και των μέτρων περιορισμού της σε αυτό τον πληθυσμό.
Το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE (Τμήμα Περιβάλλοντος), μέσω του Έργου LIFE Cyclamen, έχει
ως στόχο τη στήριξη και υποβοήθηση των κυπριακών φορέων, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας των
κυπριακών προτάσεων και συνεπώς η απορρόφηση της χρηματοδότησης προς όφελος του περιβάλλοντός μας.
Μάθετε περισσότερα για το Έργο LIFE Cyclamen, αλλά και για το Πρόγραμμα LIFE στην ιστοσελίδα
www.lifecyclamen.com.cy
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