
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

 
Αγαπητοί γονείς, 

Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες κρίνεται αναγκαία η 
απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων και γενικών μέτρων 
προστασίας, όπως η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής (ή 
ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας, η τήρηση των μέγιστων δυνατών 
αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, 
εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών, η σχολαστική 
εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και η τήρησητων γενικών κανόνων 
καθαριότητας.  

Επιπλέον συνιστάται η υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης του 
συγχρωτισμού των μαθητών (όπως σταδιακή και με σειρά είσοδος και 
έξοδος στο προαύλιο, εποπτεία στα διαλείμματα, τα οποία θα είναι 
διαφορετικά με σταθερές ομάδες μαθητών, διαφορετικοί χώροι για κάθε 
υποτμήμα στο προαύλιο και αξιοποίηση όλων των θυρών εισόδου/εξόδου 
των σχολικών μονάδων) καθώς και η αναδιοργάνωση του ωρολογίου 
προγράμματος, όπου χρειάζεται και η εξέταση της δυνατότητας 
διαφοροποιημένης προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών, 
όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο και εφικτό ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια 
και η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών. 

 
Για την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων από την Δευτέρα 13-

09-2021,  η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται ως εξής: 
 
Από 8:00πμ έως 8:10πμ θα προσέρχονται οι μαθητές/τριες των Α-

Β-Γ Τάξεων 
 
Από 8:10πμ έως 8:20πμ θα προσέρχονται οι μαθητές/τριες των Δ-

Ε-ΣΤ Τάξεων. 
 
Για τους μαθητες/τριες που έχουν αδέλφια μπορούν να 

προσέρχονται μαζί με δική τους επιλογή. 
 
 
 
 
 
 



Η αποχώρηση θα γίνεται από  δύο εξόδους: 
 
Από 13:05μμ έως 13:15μμ  για τους μαθητές/τριες των Α-Β-Γ Τάξεων   
 
 Οι μαθητές/τριες των  Α-Β Τάξεων θα αποχωρούν από την πόρτα 
εξόδου του μπάσκετ με την εξής σειρά: Β1, Β2, Α1, Α2 
 
 Οι μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης από την κεντρική πόρτα 
 
 
Από 13:15μμ έως 13:20μμ  για τους μαθητές/τριες των Δ-Ε-ΣΤ τάξεων  
 Οι μαθητές/τριες  της Δ΄ Τάξης από την κεντρική πόρτα 
 Οι μαθητές/τριες των  Ε΄- ΣΤ Τάξεων θα αποχωρούν από την 
πόρτα εξόδου του μπάσκετ κατά σειρά: Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2 
 
 Τα αδέλφια θα συναντιούνται, θα παραμένουν στο χώρο του 
μπάσκετ και θα αποχωρούν στις 13:20μμ μαζί από την πόρτα εξόδου 
του μπάσκετ.  
 
Παρακαλούνται οι γονείς μόλις παραλαμβάνουν τα παιδιά τους να αποχωρούν 
αμέσως. Στην έξοδο να βρίσκονται μόνο οι γονείς του τμήματος που αποχωρεί. 
Μόλις τελειώνει το ένα τμήμα να έρχονται οι επόμενοι.  
 
Επίσης, κατά τον χρόνο αναμονής να τηρούν τις αποστάσεις και να αξιοποιούν και το 
απέναντι πεζοδρόμιο προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.  
 
Σχετικά με την πίσω είσοδο του σχολείου κρίνεται σκόπιμο να μην χρησιμοποιηθεί 
για λόγους ασφάλειας: 
 

 Η σχολική τροχονόμος, σύμφωνα και με τη διάβαση πεζών βρίσκεται στην 
κεντρική έξοδο του σχολείου.   

 Είναι στενός ο χώρος εντός του αύλειου χώρου για έξοδο. 
 Για τους γονείς που έχουν παιδιά σε διαφορετικά τμήματα υπάρχει πρόβλημα 

να παραλαμβάνουν τα παιδιά από διαφορετικές εξόδους.  
Όπου χρειαστεί θα γίνουν τροποποιήσεις και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.  
 
Καλή χρονιά, 
 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων 
του 107ου ΔΣ Θεσ/νίκης 


