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Καλαµάτα 10/02/2016 

Α) ∆ιαδικασία πρόληψης της διασποράς της γρίπης Α(Η1Ν1) 

- Το πλύσιµο των χεριών στις βρύσες και η σωστή χρήση του αντισηπτικού από τα 

παιδιά, θα πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, του ειδικού 

βοηθητικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Το σκούπισµα 

των χεριών θα γίνεται µε χειροπετσέτες µιας χρήσης. 

- Κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να αερίζει το χώρο του σε κάθε διάλειµµα και το 

ειδικό βοηθητικό προσωπικό τους κοινόχρηστους χώρους 

- Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται από τις καθαρίστριες αλλά και από το 

προσωπικό του σχολείου σε καθηµερινή βάση. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

χρησιµοποιούν το αντισηπτικό µε χειροπετσέτα µιας χρήσης για να καθαρίσουν τα 

πόµολα ή άλλες επιφάνειες που έρχονται σε συχνή επαφή µε τα χέρια. 

- Η Συντονιστική Οµάδα του σχολείου είναι υπεύθυνη για την απλή και ακριβή 

καταγραφή απουσιών καθηµερινά. Θα αναφέρεται ο αριθµός των παιδιών που 

απουσίασαν ολόκληρη την ηµέρα, κατά τάξη, ανεξαρτήτως τµηµάτων καθώς και ο 

αριθµός των εκπαιδευτικών. 

- Το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό είναι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της επάρκειας του υλικού καθαρισµού και την παραγγελία 

του νέου υλικού όταν κοντεύει να εξαντληθεί. Επίσης η σχολική νοσηλεύτρια είναι 

υπεύθυνη για τον έλεγχο της επάρκειας του υλικού φροντίδας των ασθενών και της 

παραγγελίας νέου υλικού.  

- Η Συντονιστική Οµάδα είναι υπεύθυνη για την καλή ενηµέρωση των εµπλεκόµενων 

ατόµων στις διαδικασίες πρόληψης και αντιµετώπισης της γρίπης Α(Η1Ν1). 

Β) ∆ιαδικασία αντιµετώπισης ασθενών µε εκδηλώσεις γρίπης στο σχολείο  

- Όσοι από τους µαθητές ή το προσωπικό αισθανθούν ότι δεν είναι καλά ή 

εµφανίσουν συµπτώµατα γρίπης, πρέπει να απευθύνονται στη σχολική νοσηλεύτρια. 

Κατόπιν, ο ∆ιευθυντής του σχολείου και η κοινωνική λειτουργός θα επικοινωνούν µε 

τους γονείς/κηδεµόνες, για την παραλαβή του παιδιού από το σχολείο. Ως χώρος που 

θα παραµένουν όσοι/ες εµφανίζουν συµπτώµατα γρίπης ορίζεται η αίθουσα 

προσωπικού, η οποία λόγω στενότητας χώρου δεν χρησιµοποιείται το τρέχον σχολικό 

έτος. 

- Η Συντονιστική Οµάδα αποτελείται από τη σχολική νοσηλεύτρια, την κοινωνική 

λειτουργό και την ψυχολόγο του σχολείου.  
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