
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 «ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 12-4-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 23-4-2021» 

 

1. Για την μετακίνησή σας  προς το σχολείο και από το σχολείο προς το σπίτι σας  θα σας δοθεί  
βεβαίωση κίνησης έτσι ώστε να μη χρειάζεται η αποστολή sms. 
 

2. Για την είσοδό σας στο σχολείο είναι απαραίτητη η βεβαίωση (εκτυπωμένη ή χειρόγραφη) του 
αρνητικού self test που πραγματοποιήσατε το αργότερο 24 ώρες πριν την έλευσή σας στο 
σχολείο. Την βεβαίωση θα πρέπει να την έχετε μαζί σας καθημερινά και μέχρι την έκδοση νέας.  
 

3.  Τα self test πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Νέες βεβαιώσεις αρνητικού self test θα 
πρέπει να έχετε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. 
 

4. Στο σχολείο δεν θα πρέπει να προσέρχεστε: 
 

• Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε κάνει self test για ανίχνευση Κορωνοϊού. 

• Εάν είστε θετικοί στον ιό. 

• Εάν νοσεί μέλος της οικογένειά σας.  
 

5. Για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός στην είσοδο κατά την πρωινή προσέλευση θα είναι 
ανοιχτές  οι δύο είσοδοι του σχολείου επί της οδού Παναγιώτη Κοκορέ (Κεντρική είσοδος σχολείου 
και είσοδος μεγάλου προαυλίου).  Οι τάξεις  θα εισέρχονται στο σχολείο ως εξής: 
 

• Η Α τάξη  από την κυρία είσοδο (κεντρική είσοδο). 

• Η Β και Γ τάξη από την είσοδο του μεγάλου προαυλίου  ( συμβουλευτείτε το σχεδιάγραμμα).  
 

6. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους τουλάχιστον μια εφεδρική μάσκα. 
 

7.  Θα πρέπει να τηρείτε τα  μέτρα υγιεινής με ευλάβεια (χρήση μάσκας, αποστάσεις) ώστε να 
μειωθεί όσο είναι δυνατόν η πιθανότητα μετάδοσης του ιού μέσα στο σχολείο. 
 

8. Στις αίθουσες  υπάρχει αντισηπτικό και θα γίνεται απολύμανσή τους σε κάθε διάλειμμα. 

 

Για την ενίσχυση της ασφάλειας σας κατά την παραμονή σας στο σχολείο θα εφαρμοστούν τα παρακάτω:  

1. Τα παράθυρα των αιθουσών θα είναι συνεχώς ανοιχτά. 

2. Τα διαλείμματα θα γίνονται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε τάξη.  

3. Η κάθε τάξη θα χρησιμοποιεί διαφορετικούς διαδρόμους για να βγει διάλειμμα 

4. Οι χώροι  προαυλισμού θα είναι διαφορετικοί για κάθε τάξη. 

 

Οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Σας παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω που έχουν ως 

κύριο λόγο την προφύλαξη της υγείας των μαθητών μας αλλά και των εκπαιδευτικών. 

Όπως συνεργαστήκαμε και την προηγούμενη περίοδο που τα σχολεία ήταν ανοιχτά και δεν είχαμε κανένα 

κρούσμα στο σχολείο μας ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και τώρα. 



 

 

 

 


