
Τηρούμε τοσς κανόνες σγιεινής και στο στολείο! 

Ππιν θύγοςμε από ηο ζπίηι: 

 Ακ γηα μπμημκδήπμηε ιόγμ, πνηκ λεθηκήζμομε ημ πνςί από ημ ζπίηη, κηώζμομε αδηαζεζία,  

ημ ιέμε  ζηε μαμά, γηα κα μαξ βάιεη ζενμόμεηνμ. ε θαμία πενίπηςζε δεκ πάμε  ζημ 

ζπμιείμ με ιίγμ πονεηό ή πμκόιαημμ ή μύηε πμο ηνέπεη! Ή ακ ημ πνμεγμύμεκμ βνάδο 

είπαμε, έζης θαη ιίγμ, πονεηό. 

 ηεκ ηζάκηα μαξ οπάνπμοκ: μάζθα(πνμαηνεηηθή), πανημμάκηηια, ακηηζεπηηθό, θαπειάθη, 

παγμύνη με κενό, ε θαζεηίκα, ηα πνώμαηα, ημ μπιμθ ηεξ δςγναθηθήξ θαη θοζηθά βηβιία 

θαη ηεηνάδηα. Πάκηα μία ηζάκηα θαζανή , γηα κα μεηαθένμκηαη με αζθάιεηα ηα ζπμιηθά 

γεύμαηα. 

Μέζα ζηην ηάξη: 

 

 Μπαίκμκηαξ ζηεκ ηάλε, βάδμομε ακηηζεπηηθό ζηα πένηα μαξ  θαη θαζόμαζηε απεοζείαξ 

ζημ ζνακίμ μαξ. 

 Δεκ πηάκμομε ημ ζηόμα, ηα μάηηα θαη ηε μύηε μαξ. 

 Απμθεύγμομε κα πηάκμομε ηηξ πόνηεξ θαη ηα πανάζονα, πςνίξ ιόγμ. 

 Μμιύβηα, γόμα, πάναθαξ, μπμγηέξ, μανθαδόνμη, θόιια, ραιίδη, είκαη μόκμ γηα δηθή μαξ, 

απμθιεηζηηθά, πνήζε. ημ ζνακίμ μαξ, ηα  έπμομε όια ηαθημπμηεμέκα . 

 
 Όηακ βήπμομε ή θηενκηδόμαζηε θαιύπημομε ημ ζηόμα θαη ηε μύηε μαξ με ημκ αγθώκα ή 

έκα πανημμάκηηιμ θη  αμέζςξ μεηά πιέκμομε θαιά ηα πένηα μαξ. 

 Ρίπκμομε ημ πανημμάκηηιμ αμέζςξ μεηά ηε πνήζε ζε θιεηζηό θάδμ. 

 



 Κάης από ημ ζνακίμ  δεκ λεπκάμε ηίπμηα!  Φεύγμκηαξ ημ μεζεμένη, θνμκηίδμομε κα  είκαη  

αδεηακό θαη θαζανό, ώζηε κα γίκεη ζςζηά ε απμιύμακζε, γηα ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ, πμο 

ζα ένζμοκ ηεκ επόμεκε μένα.  

 Ακ κηώζμομε αδηαζεζία, εκεμενώκμομε ημ δάζθαιμ ή ηε δαζθάια μαξ, γηα κα εηδμπμηήζεη 

ημοξ γμκείξ μαξ. 

           Σηο πποαύλιο ηην ώπα ηος διαλείμμαηορ:  

 

 Κναηάμε  απμζηάζεηξ από ημοξ θίιμοξ μαξ. 

 Πιέκμομε ηα πένηα μαξ  θαιά πνηκ ημ θαγεηό. 

 Σνώεη μ θαζέκαξ ημ θαγεηό ημο. 

 Πίκμομε κενό μόκμ  από ημ δηθό μαξ παγμύνη ή μπμοθάιη θαη δεκ αθήκμομε θακέκακ άιιμ 

κα πηεί. 

 Πιέκμομε ηα πένηα μαξ  θαιά μεηά ημ θαγεηό. 

 Ακ πενηζζέρεη θάηη από ημ θαγεηό μαξ, ημ βάδμομε ζημ ζαθμοιάθη ημο γηα ημ επόμεκμ 

δηάιεημμα. 

Σηην ηοςαλέηα  
 ηεκ ημοαιέηα πενημέκμομε ζηε ζεηνά γηα κα μπμύμε, απμθεύγμκηαξ κα είμαζηε πμιιμί 

μαδί .  

 Ρίπκμομε ηα πανηηά ζημ θαιάζη θαη ηναβάμε ΠΑΝΣΑ ημ θαδακάθη.   

ΠΑΝΣΑ πιέκμομε ηα πένηα μαξ με ζαπμύκη θαη άθζμκμ κενό, μεηά ηε πνήζε 

ηεξ ημοαιέηαξ θαη ηα ζθμοπίδμομε πεηώκηαξ ημ πανηί ζημ θαιάζη θαη όπη θάης!  
Φροντίζω τον εαστό μοσ και τοσς υίλοσς μοσ! 

Να είμαστε όλοι ασυαλείς! 


