
 

 

      

  19ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                                                              10/09/2021 
 

  ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΟΝΕΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ  ςχολ. ζτουσ  2021-2022 
                    

 ΑΓΙΑΜΟ :  ΔΕΤΣΕΡΑ 13/09/2021: 8.15 π. μ.       

 

Για λόγουσ αςφαλείασ οι μαθητζσ φορϊντασ  μάςκεσ θα προςζλθουν από την πλάγια    
 είςοδο του ςχολείου  ωσ εξήσ: 

 

ΜΑΘΗΣΕ/ΣΡΙΕ ΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ  ΗΜΕΙΩΗ:  

Βϋ ζωσ Σϋ τάξη 8.00 -8.10 π.μ. ΧΩΡΙ παρουςία γονζων  εντόσ ςχολείου 
Οι μαθητζσ ακολουθοφν τισ οδηγίεσ των 
εκπαιδευτικών και ειςζρχονται ςτισ αίθουςεσ.  
(Οι γονείσ παραμζνουν εκτόσ χώρου ςχολείου τηρώντασ 
αποςτάςεισ) 

 Αϋ τάξη 8.10-8.15  π.μ. ΜΕ ςυνοδεία γονζων   

Γονείσ και μαθητζσ/τριεσ ακολουθοφν τισ οδηγίεσ 
εκπαιδευτικών και παραμζνουν με τα παιδιά τουσ 
ςτο προαφλιο χώρο του ςχολείου  ςτο ςημείο που 
τουσ υποδεικνφεται-τηρώντασ αποςτάςεισ. 

 
     Παρακαλείςθε όπωσ τηρήςετε  με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα προςζλευςησ μαθητϊν/τριων. 

 ΗΜΕΙΩΗ: οι μαθητζσ/τριεσ  
-  Kατά την προςζλευςη επιδεικνφουν ςτην είςοδο τo αποτζλεςμα του self test   
-   Φοροφν υποχρεωτικά μάςκα. Χωρίσ μάςκα ΔΕΝ ειςζρχονται ςτο ςχολείο  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΟΛΙΚΩΝ  ΒΙΒΛΙΩΝ ςχολ. ζτουσ 2021-2022:    
- Διανομι ςχολικών βιβλίων. 

-  Οι μακθτζσ/τριεσ φροντίηουν να ζχουν μαηί τουσ τςάντα για τθν μεταφορά των βιβλίων τουσ. 

- Οδθγίεσ κα δοκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ των τμθμάτων. 
 

 

 ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ :  9.00  π. μ. 
      Μετά τον αγιαςμό όλων των τάξεων (ςτισ αίθουςεσ)  οι μακθτζσ/τριεσ κα αποχωριςουν.  
      Οι γονείσ παραλαμβάνουν τα παιδιά τουσ από τθν  πλαϊνι ζξοδο του ςχολείου- τθρώντασ αποςτάςεισ   
      χωρίσ να  ςυνωςτίηονται. 
                                                        

                                             ΚΑΛΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! 
 
 

         Η Διευκφντρια     
         Παππά Αλεξάνδρα        
 
 
 
 
 



 

 

 
 

       ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2021-2022:  

  Μζτρα πρόληψησ κατά τησ διαςποράσ του ιοφ COVID-19 

 
 

 ΟΔΗΓΙΕ:  

 

  
 Με τθν ζναρξθ  λειτουργίασ του ςχολείου προβλζπονται τα εξισ:  
 
 

 Ο αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ (self-test) είναι υποχρεωτικόσ για όλουσ τουσ μακθτζσ/τριεσ. 

Εξαιροφνται  τα παιδιά που ζχουν ιςτορικό νόςθςθσ εντόσ του τελευταίου 6μινου. 

 Οι μακθτζσ/τριεσ κατά τθν είςοδό τουσ ςτο ςχολείο επιδεικνφουν το αρνητικό αποτζλεςμα. 

 Ο υποχρεωτικόσ αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται δφο φορζσ την εβδομάδα, προ Σρίτησ  

και Παραςκευήσ και ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) ώρεσ πριν τθν προςζλευςθ  των μακθτών/τριων. 

  Κατ’ εξαίρεςη, τθν πρώτθ εβδομάδα λειτουργίασ του ςχολείου: 

 ο πρώτοσ αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ (self test) διενεργείται ζωσ και είκοςι τζςςερισ (24) ώρεσ 

πριν τθν προςζλευςθ  των μακθτών/τριων ςτο ςχολείο. 

 ο δεφτεροσ ζλεγχοσ, ςυςτινεται να διενεργείται τθν 3θ θμζρα μετά τον πρώτο  

                                                                   (ΚΥΑ /αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β 4́054)). 

 Ο δεφτεροσ ζλεγχοσ, ςυςτινεται να διενεργείται την 3η ημζρα μετά τον πρϊτο (αρ. πρωτ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β 4́054) ΚΥΑ). 
 

 Είναι υποχρεωτική η ςωςτή χρήςη κατάλληλησ προςτατευτικήσ μάςκασ  (υφαςμάτινησ ή απλήσ 

χειρουργικήσ) για μακθτζσ/τριεσ όλων των τάξεων, εκπαιδευτικοφσ, λοιπό προςωπικό, 

επιςκζπτεσ,  κακ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ του ςχολείου.  

 ΗΜΕΙΩΗ:  Οι μαθητζσ/τριεσ δεν  χρηςιμοποιοφν μάςκα ςτη διάρκεια του μαθήματοσ Φυςικήσ 

Αγωγήσ καθϊσ και ςτη διάρκεια ςίτιςησ ςτο Ολοήμερο Πρόγραμμα.  

Κατά ςυνζπεια πρζπει να τηροφνται οι απαραίτητεσ αποςτάςεισ.  

 


