Οδηγίες προς τους διοργανωτές συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων με συμμετοχής
πολλών ατόμων και στρατηγικές πρόληψης για την αποτροπή διασποράς
μολύνσεων COVID-19

ΠΡΟΣΟΧΗ : ME ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ
ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Τις 27 ΜΑΡΤΙΟΥ. ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ , ΠΟΥ Η ΖΩΗ ΘΑ
ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΟΜΑΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Οι οδηγίες προορίζονται για τους διοργανωτές και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το
σχεδιασμό μαζικών συγκεντρώσεων ή μεγάλων κοινοτικών εκδηλώσεων , όπως φεστιβάλ, συνέδρια,
θρησκευτικές συγκεντρώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.
Το COVID-19 είναι μια αναδυόμενη αναπνευστική ασθένεια με επιδημική έξαρση που έχει
καταγραφεί μέχρι τώρα εκτός από την Κίνα, την γειτονική μας Ιταλία και αρκετές άλλες χώρες, έχουν
θέση τα συστήματα επαγρύπνησης και πρόληψης σε συναγερμό.
Ακολουθώντας υπεύθυνη ενημέρωση και έγκυρες οδηγίες Πρόληψης, όλα τα μέλη της κοινωνίας και
ο καθένας από τον ρόλο του μπορεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την
αντιμετώπιση απέναντι στην αναδυόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία.
Η δημιουργία σχεδίου Αντιμετώπισης και Δράσης καθώς και Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για μαζικές
συγκεντρώσεις και μεγάλες εκδηλώσεις ή συγκεντρώσεις πολλών ατόμων σε δημόσιους χώρους
συστήνετε για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων στην εκδήλωσή, της Δημόσιας Υγείας
και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.
Πριν την εμφάνιση ανησυχητικού αριθμού κρουσμάτων COVID-19 : Σχέδιο Διαχείρισης Μεγάλων
εκδηλώσεων
Η δραστηριότητα του COVID-19 θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ανάλογα με τη σοβαρότητα της νέας επιδημικής απειλής , και μετά την εμφάνιση των πρώτων
κρουσμάτων στη χώρα μας, μπορεί να συσταθεί η τροποποίηση, αναβολή ή ακύρωση μεγάλων
εκδηλώσεων με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης στο COVID-19, την ασφάλεια και την ευημερία
του προσωπικού της εκδήλωσης, των συμμετεχόντων και της κοινότητας.
Οι λεπτομέρειες του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να βασίζονται στο μέγεθος και τη διάρκεια
των εκδηλώσεών, τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων και τον τύπο των επιτόπιων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της εκδήλωσης.
Ελέγξτε τα υφιστάμενα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους χώρους σας
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Εργαστείτε με τον συντονιστή των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης ή την ομάδα προγραμματισμού
για να προετοιμαστείτε για τις βασικές στρατηγικές πρόληψης που περιγράφονται σε αυτές τις
οδηγίες. Δημιουργήστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που να καλύπτει διάφορα σενάρια που
περιγράφονται παρακάτω, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια επιδημικής
έξαρσης του COVID-19.
Μέριμνα και συνεργασία με απαραίτητους εταίρους και αρχές για την διαχείριση πιθανών
επιδημικών εξάρσεων
Κατά τη διαμόρφωση απαραίτητων επαφών για τις εκδηλώσεις σας, συμπεριλάβετε συναφείς
εταίρους, όπως τοπικά Κέντρα Υγείας, το πλησιέστερο Κέντρο Αναφοράς, Δημοτικές και
Περιφερειακές αρχές, πωλητές, προμηθευτές, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες,
εταιρείες και όποιο συμβαλλόμενο σχετίζεται με τις δραστηριότητές σας.
Συνεργαστείτε και συντονίστε μαζί τους για ευρύτερες προσπάθειες σχεδιασμού.
Επικοινωνήστε με την Αρμόδια Αρχή ή Επιστημονική Εταιρεία για προώθηση Οδηγιών και Σχεδίου
αντιμετώπισης επιδημίας και μετριασμού διασποράς στην κοινότητά.
Συμμετέχετε σε δραστηριότητες προετοιμασίας έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Κοινότητας.
Καθιερώστε στρατηγικές Πρόληψης και Διαδώστε τες , στο προσωπικό των εκδηλώσεων και στο
κοινό
Προωθήστε την καθημερινή πρακτική των Οδηγιών Πρόληψης και Τήρησης Κανόνων Υγιεινής .
Ακολουθήστε τις Πηγές που παρέχουν αξιόπιστες Οδηγίες Δημόσιας Υγείας , όπως ο ισότοπος της
ΠΑ, ο ΕΟΔΥ, και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, για να ενθαρρύνετε το προσωπικό και τους συμμετέχοντες στην
εκδήλωση να τηρούν τα μέτρα προσωπικής προστασίας της υγείας.
Αναδημοσιεύετε και προωθήστε την εφαρμογή των Βασικών Κανόνων αποτροπής διασποράς των
αναπνευστικών νοσημάτων :


Μείνετε στο σπίτι όταν είστε άρρωστοι, εκτός αν χρειάζεται ιατρική περίθαλψη.



Καλύψτε τον βήχα σας και φτερνίστε με έναν ιστό, στη συνέχεια ρίξτε τον ιστό στα σκουπίδια.



Πλένετε συχνά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά μετά
την τουαλέτα, πριν το φαγητό; και μετά το φύσημα της μύτη σας, βήχα ή φτάρνισμα.



Αποφύγετε να αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη και το στόμα σας με άπλυτα χέρια.



Καθαρίζετε τις κοινά χρησιμοποιούμενες επιφάνειες και αντικείμενα

Παρέχετε προμήθειες σε χαρτομάντιλα και μάσκες για την πρόληψη διασποράς COVID-19 στις
εκδηλώσεις σας.


Προγραμματίστε να έχετε επιπλέον προμήθειες για το προσωπικό της εκδήλωσης και τους
συμμετέχοντες, με μέριμνα επιπλέον για



νιπτήρες με σαπούνι,



απολυμαντικά χεριών,



χαρτομάντιλα



και μάσκες προσώπου μίας χρήσης (για άτομα που αρχίζουν να έχουν συμπτώματα).
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Οι μάσκες μιας χρήσης πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες και να φυλάσσονται ώστε να
χρησιμοποιηθούν εάν κάποιος (εργαζόμενος ή συμμετέχων) εμφανίσει συμπτώματα του ιού κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης.
Εκείνοι που αρρωσταίνουν θα πρέπει να απομονώνονται αμέσως από το προσωπικό και τους
συμμετέχοντες που δεν είναι άρρωστοι, αφού πρώτα τους δοθεί μια καθαρή μάσκα προσώπου μίας
χρήσης.

Σχέδιο για αναρρωτικές άδειες και απουσίες προσωπικού
Αναπτύξτε πολιτικές ευελιξίας στην διαχείριση των αδειών προσωπικού λόγω COVID-19.
Το προσωπικό της διοργάνωσης εκδηλώσεων πρέπει να μείνει στο σπίτι όταν είναι άρρωστο ή αν
χρειαστεί να μείνει στο σπίτι για να φροντίσει ένα άρρωστο μέλος του νοικοκυριού ή να φροντίσει τα
παιδιά του σε περίπτωση που το σχολείο κλείσει.
Προσδιορίστε τις κρίσιμες λειτουργίες και θέσεις εργασίας και προγραμματίστε την εναλλακτική
κάλυψη των αρμοδιοτήτων αυτών από άλλους εργαζόμενους.
Προωθήστε μηνύματα που αποθαρρύνουν τα άτομα που είναι άρρωστα να συμμετάσχουν και να
παρακολουθήσουν εκδηλώσεις.
Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε μηνύματα που να ειδοποιούν τους συμμετέχοντες να
ενημερώσουν άμεσα τους διοργανωτές όταν αρχίσουν να εμφανίζουν συμπτώματα του COVID-19
που περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα και δύσπνοια.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι με την έναρξη συμπτωμάτων, αν βρίσκονται σε δημόσια ή πολυπληθή
εκδήλωση θα πρέπει να ζητήσουν αμέσως ιατρική συμβουλή, και να απομονωθούν από το
προσωπικό της διοργάνωσης στο ιατρείο ή την ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα έκτακτης ανάγκης για
να αξιολογηθούν .
Εάν είναι δυνατόν, προσδιορίστε ένα χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση
του προσωπικού ή των συμμετεχόντων που μπορεί να αρρωστήσουν κατά την διάρκεια της
εκδήλωσης.
Συνεργαστείτε με θεράποντες γιατρούς, νοσοκομεία, τον ΕΟΔΥ και τα Κέντρα Αναφοράς για να
δημιουργήσετε ένα σχέδιο για τη θεραπεία των εργαζομένων ή και των συμμετεχόντων αν χρειαστεί
Συμπεριλάβετε ένα σχέδιο για τον διαχωρισμό και τη φροντίδα των ευάλωτων ατόμων.
Σχεδιάστε τρόπους για να περιορίσετε την έκθεση στον κίνδυνο διασποράς του COVID-19 μέσω του
προσωπικού που εργάζεται στις εκδηλώσεις σας.
Διάφοροι τρόποι για να το κάνετε αυτό περιλαμβάνουν να προσφέρετε στο προσωπικό τη
δυνατότητα τηλεργασίας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πραγματοποιώντας
συνδιαλέξεις μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης.
Μειώστε τον αριθμό του απαιτούμενου προσωπικού, με βάση κλιμακούμενες βάρδιες για το
προσωπικό που υποστηρίζει βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Αναπτύξτε ευέλικτες πολιτικές επιστροφής χρημάτων για τους συμμετέχοντες.
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Δημιουργήστε πολιτικές αποζημίωσης που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες την ευελιξία να μένουν
στο σπίτι όταν είναι άρρωστοι, όταν χρειάζεται να φροντίσουν ασθενή στο σπίτι ή έχουν υψηλό
κίνδυνο επιπλοκών από το COVID-19.

Προσδιορίστε τις ενέργειες που θα χρειαστούν αν αναβάλλετε ή να ακυρώσετε την όποια
διοργάνωση.
Όπως συνέβη και με την ακύρωση των εκδηλώσεων του καρναβαλιού, η εξέλιξη της διασποράς του
COVID-19 στην Ελλάδα, την πόλη ή την περιοχή σας, μπορεί να οδηγήσει στην αναβολή ή ακύρωση
μεγάλων εκδηλώσεων και μεγάλων γεγονότων.
Εάν είναι δυνατόν, σχεδιάστε εναλλακτικούς τρόπους για μετάδοση του γεγονότος στο κοινό μέσω
βιντεοσκόπησης, τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή ζωντανής μετάδοσης μέσω διαδικτύου.
Συμμετέχετε ενεργά στην Επικοινωνία για την Αντιμετώπιση του COVID-19
Ενημερώστε και διανείμετε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες επικοινωνίας για την αντιμετώπιση
του COVID-19.
Δημιουργήστε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών με όλους τους συνεργάτες (προσωπικό
εκδηλώσεων, συμμετέχοντες, προμηθευτές, πωλητές κ.α ενδιαφερόμενα μέρη)
Μοιραστείτε έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες με όλους στην αλυσίδα επικοινωνίας.
Δημιουργείστε πλατφόρμες, όπως μια τηλεφωνική γραμμή, αυτόματη ανταλλαγή μηνυμάτων
κειμένου η έναν ισότοπο για τη διάδοση πληροφοριών υγείας, ασφάλειας και αντιμετώπισης του
COVID-19,.
Προσδιορίστε και αντιμετωπίσετε τους πιθανούς φραγμούς γλωσσών, πολιτισμών και αναπηρίας
που μπορεί να υπάρχουν για την Επικοινωνία για τον COVID-19,με το προσωπικό της εκδήλωσης ή
τους συμμετέχοντες. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές από
όλους τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας COVID-19: Σχέδιο εν δράσει
Η σωστή διαχείριση μιας εκδήλωσης όταν τα κρούσματα στην κοινότητα αυξάνονται, μπορεί να
αποβεί ωφέλιμη για την ενημέρωση των συμμετεχόντων και την καλύτερη προώθηση των
Πρακτικών Προστασίας και των Κανόνων Υγιεινής .
Ακολουθείστε τις οδηγίες της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΟΔΥ , και ενημερώστε κατάλληλα το
προσωπικό και τους συνεργάτες σας , ώστε συντονισμένα να συμβάλλετε στην ενημέρωση του
κοινού και την Ευαισθητοποίηση υπέρ της Τήρησης των Οδηγιών Προστασίας από τον COVID -19.
Ενεργοποιήστε τον σχεδιασμό για έκτακτη ανάγκη και τα σχέδια επικοινωνίας
Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τον COVID-19, ιδιαιτέρα σε ότι αφορά την τοπική την
δραστηριότητα .
Να ενημερώνεστε από έγκυρες πηγές Δημόσιας Υγείας
Να γνωρίζετε επίσης τις πληροφορίες για το κλείσιμο των σχολείων στην περιοχή σας.
Διατηρείτε ενεργή και ενημερωμένη την αλυσίδα επικοινωνίας που έχετε δημιουργήσει
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Να ενημερώνετε τακτικά τους αρμοδίους και τους ενδιαφερόμενους. Μοιραστείτε πληροφορίες
σχετικά με το πώς ο συντονισμός των δράσεων έκτακτης ανάγκης ή η ομάδα σχεδιασμού των χώρων
ανταποκρίνονται στην εκδήλωση.

Αποστέλλετε μηνύματα Προστασίας της Υγείας και Τήρησης των Μέτρων για την αντιμετώπιση
του COVID-19 στο προσωπικό και τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης
Συνεχίστε να προωθείτε Οδηγίες Πρόληψης της μετάδοσης της νόσου και καθημερινά μετρα
προστασίας .
Αντιμετωπίστε τον πιθανό φόβο και το άγχος που μπορεί να προκύψουν από φήμες ή
παραπληροφόρηση.
Παρέχετε τις απαραίτητες προμήθειες για την πρόληψη μετάδοσης του COVID-19 στο προσωπικό
της εκδήλωσης και στους συμμετέχοντες.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επάρκεια στις προμήθειες για το προσωπικό της εκδήλωσης και τους
συμμετέχοντες, όπως


απολυμαντικό χεριών που περιέχει τουλάχιστον 60% αλκοόλ,



χαρτομάντιλα,



καλάθια απορριμμάτων,



μάσκες προσώπου μίας χρήσης και



καθαριστικά και απολυμαντικά.

Καθαρίστε συχνά επιλεγμένες επιφάνειες και αντικείμενα με απορρυπαντικό και νερό πριν την
απολύμανση, ειδικά επιφάνειες που είναι εμφανώς βρώμικες.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για όλα τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης.
Εξετάστε εναλλακτικές λύσεις για το προσωπικό της εκδήλωσης και τους συμμετέχοντες που
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιπλοκών από το COVID-19.
Επί του παρόντος, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενες συνθήκες υγείας θεωρούνται ότι
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από το COVID-19.
Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανακατανομής καθηκόντων
για προσωπικό υψηλού κινδύνου για ελάχιστη επαφή με άλλα άτομα.
Τα άτομα σε ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για τη συμμετοχή
σε μεγάλες εκδηλώσεις.
Εξετάστε το ενδεχόμενο παροχής αποζημιώσεων σε συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις που δεν μπορούν
να παρακολουθήσουν, επειδή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο και / ή παρέχουν πληροφορίες σχετικά
με εναλλακτικές επιλογές προβολής.
Εφαρμόστε ευέλικτες πολιτικές για τις αναρρωτικές άδειες του προσωπικού και άσυλο (αν είναι
δυνατόν). Απαιτήστε από τα άτομα του προσωπικού να μείνουν στο σπίτι αν αρρωστήσουν ή αν
χρειαστεί να φροντίζουν ασθενή στο σπίτι.
Είναι καλό να επιτρέπεται στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι όταν αυτό είναι δυνατόν.

5

Παρέχετε οδηγίες σχετικά με το πώς και πότε μπορεί κανείς να επιστρέφει στην εργασία με
ασφάλεια.
Σημείωση: Ζητήσετε από τους υπαλλήλους που εμφανίζουν συμπτώματα COVID-19 να αποφύγουν
την επαφή με άλλους και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή.
Ξεχωρίστε εκείνους που αρρωσταίνουν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης σας από εκείνους που
είναι καλά. Καθορίστε τις διαδικασίες ώστε να διευκολύνετε τα άτομα από το προσωπικό ή τους
συμμετέχοντες που θα εμφανίσουν συμπτώματα, να αποχωρήσουν με ασφάλεια το συντομότερο
δυνατό.
Εάν κάποιος υπάλληλος ή συμμετέχων αρρωστήσει κατά την διάρκεια στην εκδήλωσή σας,
διαχωρίστε τον από τους άλλους το συντομότερο.
Παρέχετε αμέσως μάσκα μιας χρήση, αν υπάρχει.
Συνεργαστείτε με τον ΕΟΔΥ, τα Κέντρα Αναφοράς και τα πλησιέστερα νοσοκομεία για να φροντίσετε
αυτούς που αρρωσταίνουν.
Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για όσους χρειάζονται επείγουσα
περίθαλψη.
Οι δημόσιες συγκοινωνίες, το μετρό, και τα ταξί πρέπει να αποφεύγονται για άρρωστα άτομα και οι
μάσκες μιας χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που είναι άρρωστα διαρκώς όσο
βρίσκονται σε όχημα.
Σημείωση: Η παροχή σε έναν άρρωστο υπάλληλο ή συμμετέχοντα στην εκδήλωση μάσκας μίας
χρήσης, δεν αντικαθιστά την ανάγκη το άτομο αυτό να απομακρυνθεί το συντομότερο δυνατόν, να
μείνει στο σπίτι και να ζητήσει ιατρική συμβουλή.
Η χρήση μάσκας προσώπου μίας χρήσης στο χώρο εργασίας ή όταν συμμετέχετε σε ένα μεγάλο
γεγονός δεν είναι επαρκές μέτρο ελέγχου της μόλυνσης.
Προσδιορίστε την ανάγκη αναβολής ή ακύρωσης των εκδηλώσεών σας
Προγραμματίστε το ενδεχόμενο για την αναβολή ή την ακύρωση των εκδηλώσεών.
Συνεργαστείτε με τον ΕΟΔΥ ή τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ως προς τα κριτήρια βάσει των οποίων
θα ήταν σκόπιμο να αναβάλλετε ή να ακυρώσετε τις εκδηλώσεις
Ενημερώστε όλους στην επικοινωνιακή σας αλυσίδα σχετικά με το πότε και τι θα αναβληθεί ή να
ακυρωθεί.
Μετά την έξαρση των κρουσμάτων COVID-19 : Follow Up
Να θυμάστε ότι μια επιδημική έξαρση COVID-19 θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Συνεργαστείτε με τις Αρχές, την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΟΔΥ για τις οδηγίες Δημόσιας Υγείας
που κρίνονται κατάλληλες για την επιβράδυνση της εμφάνισης κρουσμάτων.
Αν οι εκδηλώσεις σας ακυρώθηκαν, εργασθείτε προσεκτικά και με πρόγραμμα για τον
επαναπρογραμματισμό τους .
Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών έκτακτης ανάγκης και των σχεδίων
επικοινωνίας σας
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Συζητήσετε με τους συνεργάτες σας και λάβετε υπόψη τα διδάγματα απο την εφαρμογή του σχεδίου
σας . Συγκεντρώστε πληροφορίες από το προσωπικό εκδηλώσεων, τους συμμετέχοντες (αν είναι
δυνατόν), τους εταίρους της κοινότητας και τους ενδιαφερόμενους για τη βελτίωση των σχεδίων.
Προσδιορίστε τυχόν κενά στα σχέδια και τυχόν ανάγκες σας για πρόσθετους πόρους.
Διατηρήστε και επεκτείνετε την ομάδα σχεδιασμού σας. Αναζητήστε τρόπους για να επεκτείνετε τις
συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Αττικής ή την Περιφέρεια που
ανήκετε .
Προσδιορίστε τους οργανισμούς ή τους εταίρους που χρειάζονται για να σας βοηθήσουν να
προετοιμαστείτε για επιδημικές εκρήξεις μολυσματικών νόσων στο μέλλον και να προσπαθήσετε να
τις προσθέσετε στην ομάδα σχεδιασμού σας.
Ενισχύστε την συνεργασία σας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για συμμετοχή σας σε προγράμματα
προετοιμασίας έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο Κοινότητας.
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