
 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΑΝΕΝΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Οι γονείσ φροντίηουν να είναι λεπτομερϊσ ενθμερωμζνοι για τα μζτρα προςταςίασ και τουσ 

κανόνεσ υγιεινισ που πρζπει να εφαρμόηονται και να τθροφνται από τουσ ίδιουσ αλλά και από τα 

παιδιά ςτον χϊρο του ςχολείου. (αποςτάςεισ, πλφςιμο χεριϊν, αντιςθπτικό, διαχείριςθ 

φτερνίςματοσ και βιχα). 

 ΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 

 Δεν θα πραγματοποιείται η ςυγκζντρωςη μαθητών ςτον προαφλιο χώροπριν τθν ζναρξθ των 

μακθμάτων, για να αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσΟι πόρτεσ θα ανοίγουν ςτισ 8.15΄.Η ζλευςθ των 

μακθτϊν νωρίτερα από τισ 8.15ϋκα γίνεται με ευκφνθ των γονζων.Δεν ενδείκνυται η παραμονή 

των μαθητών ςτον χώρο εκτόσ του ςχολείου, ςτα παρτζρια και τα ςκαλοπάτια, όπου η τήρηςη 

των αποςτάςεων δεν είναι  ελεγχόμενη.  

 Καλό κα ιταν κάκε παιδί να είναι εφοδιαςμζνο με μάςκα. 

 Δεν επιτρζπονται επιςκζπτεσ ςτον χώρο του ςχολείου. Οι γονείσ/κηδεμόνεσ θα εξυπηρετοφνται 

τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, εκτόσ από επείγουςεσ καταςτάςεισ υγείασ, που και πάλι θα 

προηγείται ενημζρωςη. 

 Αν κάποιο παιδί νιώθει άρρωςτο, οι γονείσ πρζπει να επικοινωνιςουν με τον γιατρό τουσ, ναμθ 

ςτείλουν το παιδί ςτο ςχολείο και να ενθμερϊςουν το ςχολείο. 

 Πςεσ οικογζνειεσ ζχουν παιδιά ή μζλη που ανήκουν ςτισ ευπαθείσ ομάδεσ, ενημερώνουν το 

ςχολείο για την ανάγκη παραμονήσ των παιδιών ςτο ςπίτι, αποςτζλλοντασ ηλεκτρονικά τη 

ςχετική υπεφθυνη δήλωςη, όπου να αναφζρεται ότι: «ηο ηέκνο μου ανήκει ζε ομάδα αυξημένου 

κινδύνου για νόζηζη από COVID-19» ή «έχω άηομο ζηο οικογενειακό μου πεπιβάλλον που ανήκει 

ζε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόζηζη από COVID-19 ή ήδη νοζεί» , όπως αναυέρει η 

Υποσργική Απόυαση για τη ρύθμιση των αποσσιών. 

 Τοe-mail του ςχολείου είναι:mail@1gym-ag-varvar.att.sch.gr και το ΦΑΧ είναι το: 210-5610-

434. 

 Το ςχολείο ςε ςυνεργαςία με τον Διμο ζχει προβεί ςτθ λιψθ των εξισ μζτρων: 

Κακαριςμό και απολφμανςθ των χϊρων, κακϊσ και μερικό βάψιμο κλιμακοςταςίων 

Ρροςωπικό κακαριότθτασ  

Εφοδιαςμό με αντιςθπτικά, υγρά κρεμοςάπουνα και είδθ κακαριότθτασ, και επί πλζον 

Διαρρφκμιςθ των τάξεων ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποείται θ απόςταςθ μεταξφ των παιδιϊν ςτο 

πλαίςιο του εφικτοφ 

Ξεχωριςτά διαλείμματα 

Αποςυμφόρθςθ των γραφείων των εκπ/κϊν 

Κακοριςμό ειδικοφ χϊρου για περίπτωςθ ατόμου με ενδείξεισ ςυμπτωμάτων κορωνοϊοφ. 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 

 Δεν θα λειτουργεί κυλικείο. Επομζνωσ κα πρζπει κάκε παιδί να ζχει μαηί του νερό και φαγθτό 

για τισ ϊρεσ παραμονισ του ςτο ςχολείο, φροντίηοντασ να τα διατθρεί και να τα καταναλϊνει 

τθρϊντασ όλουσ τουσ κανόνεσ υγιεινισ. 
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 Κατά τισ θμζρεσ των μακθμάτων δεν θα λειτουργοφν ανεμιςτήρεσ και κλιματιςτικά ςτισ 

αίθουςεσ διδαςκαλίασ, διότι- κατά τουσ ειδικοφσ – ανακυκλϊνουν τον αζρα και είναι δυνατόν 

να μεταδοκεί ευκολότερα ο ιόσ. Ο εξαεριςμόσ κα γίνεται μόνο με τα ανοικτά παράκυρα. 

 Κατά το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ (Γυμναςτικισ) δεν θα γίνονται ομαδικά παιχνίδια με 

μπάλεσ και λοιπό εξοπλιςμό, διότι μπορεί να αποτελζςουν πθγι διάδοςθσ του ιοφ κακϊσ και 

αφορμι μθ τιρθςθσ των αποςτάςεων. 

 Οι μακθτζσ κα πρζπει να ζχουν αποκλειςτικά δικά τουσ μολφβια, ςτυλό κλπ., και να μην 

ανταλλάςςουν τίποτα με ςυμμαθητζσ τουσ. 

 Τα μαθήματα και το ΩΡ μπορεί να τροποποιοφνται με γνϊμονα τθ μθ ανάμιξθ μακθτϊν ςε 

μακιματα  όπωσ Μουςικι, Βϋ Ξζνθ Γλϊςςα κ.ά., τθν απουςία εκπαιδευτικϊν με άδεια 

αναρρωτικι, ειδικοφ ςκοποφ ι ευπακοφσ ομάδασ, τθν εκ περιτροπισ λειτουργία κλπ., πάντα με 

ςτόχο τθν εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία. Οι γονείσ κα ενθμερϊνονται μζςω των παιδιϊν για 

το ΩΡ. 

 Τα διαλείμματα κα γίνονται ξεχωριςτά και κα καταβλθκεί προςπάκεια ϊςτε να γίνονται και ςε 

διαφορετικοφσ χϊρουσ. 

 Θα αφιερωκεί ικανόσ χρόνοσ για ενθμζρωςθ των μακθτϊν ωσ προσ τον ιό και τα ςυμπτϊματά 

του, τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ και τα μζτρα αυτοπροςταςίασ και προςταςίασ τρίτων. 

 Το ςχολείο δεν διαθζτει ειδικοφσ επιςτήμονεσ. Ωςτόςο, θ Διεφκυνςθ, θ Υποδιεφκυνςθ και ο 

Σφλλογοσ Διδαςκόντων καταβάλλουν και κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια ϊςτε να 

τηρηθοφνόλεσ οι οδηγίεσ του ΥΡΑΙΘ και του ΕΟΔΥ κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο. 

 Πλεσ οι παραπάνω οδθγίεσ ζχουν λθφκεί ςφμφωνα  με τισ εγκυκλίουσ του ΥΡΑΙΘ που ζχουν 

ςταλεί ςτα ςχολεία. 

 Η ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων Φορζων, Διμου, Σχολείου, Γονζων είναι απαραίτθτθ και 

πολφτιμθ. 

 ΧΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Ιατρικι Υποςτιριξθ: 210-5212054, 210-5212056,210-5212058 

                                    Ψυχολογικι Υποςτιριξθ: 215 215 6060. 


