
ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-

2021 

1. Άφιξη και Αναχώρηση μαθητών Γυμνασίου από την κάτω πόρτα (οδός Ευβοίας, απέναντι από 

το πάρκο). Πέρασμα από την διαγράμμιση πεζών. 

 

2. Έχει πραγματοποιηθεί η διαρρύθμιση των αιθουσών σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Υπουργείου  και δημιουργήθηκαν 2 βάρδιες προσέλευσης στο σχολείο. Η πρώτη βάρδια 

περιλαμβάνει την Α΄και Β΄ τάξη και προσέρχεται στις 8.00. Η δεύτερη βάρδια περιλαμβάνει 

μόνο την Γ΄ τάξη και προσέρχεται στις 8.15. 

 

3. Οι μαθητές περιμένουν στη σειρά μπροστά στο τμήμα τους, όπου τους περιμένει ο/η 

καθηγητής/καθηγήτρια του.  

Προσοχή: 

Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και το λοιπό 

προσωπικό των σχολείων, είναι απαραίτητη. Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως με 

την προσέλευση στο σχολείο. Θα πρέπει, επίσης, να εφαρμόζεται πριν την είσοδο στις αίθουσες 

διδασκαλίας. Η χρήση της μάσκας είναι επίσης απαραίτητη σε όλους τους κλειστούς χώρους του 

σχολείου (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων, διοικητικές υπηρεσίες κλπ.). Σε 

εξωτερικούς χώρους, η εφαρμογή της μάσκας είναι απαραίτητη όταν υπάρχει συνωστισμός 

Πως χειρίζομαι τη μάσκα – τα ΠΡΕΠΕΙ... 

• Φυλάω τη μάσκα σε καθαρό σακουλάκι πριν την φορέσω. 

 • Τοποθετώ τη μάσκα μέσα στο σακουλάκι κρατώντας την από το ένα λάστιχο.  

• Τοποθετώ την κάθε μάσκα σε ξεχωριστό σακουλάκι. 

 • Έχω πάντα μαζί μου στο σχολείο τουλάχιστον δύο μάσκες (σε ξεχωριστά σακουλάκια η 

καθεμιά). 

Πιο συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή και ασφαλή χρήση μάσκας θα δοθούν στο σχολείο. 

 

4. Μπαίνουν στην τάξη ένας, ένας αφού απολυμάνουν τα χέρια τους με το απολυμαντικό που 

βρίσκεται δεξιά στην πόρτα μέσα στην αίθουσα.  

 

5. Στην τάξη κάθονται σε προκαθορισμένη θέση και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν θέση 

καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων έως τη λήξη του σχολικού έτους (εκτός κι αν κριθεί 

αναγκαίο από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος). Στην τάξη δίνουμε έμφαση στην 

ΥΓΙΕΙΝΗ των ΧΕΡΙΩΝ καιτη χρήση ΜΑΣΚΑΣ.  

Οδηγίες ατομικής υγιεινής μέσα στην τάξη: 

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου 

μόλυνσης. 

 

• Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών 

αντικειμένων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα.  

 



• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα 

ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους 

απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.  

 

6. Διάλειμμα: Εξέρχονται από την τάξη ένας, ένας αφού καθαρίσουν το θρανίο τους και 

προαυλίζονται στον ειδικά μαρκαρισμένο χώρο του τμήματος τους. Για τουαλέτα πηγαίνουν 

ένας, ένας και υπάρχει και εκεί εφημερεύον καθηγητής.  

Οδηγίες ατομικής υγιεινής κατά το διάλειμμα: 

• Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να 

χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. Συστήνεται η χρήση ατομικού 

μπουκαλιού ή παγουριού από το κάθε παιδί.  

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 

δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και 

υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα 

σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας 

χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. 

• Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ. μπάλες κλπ.). 

 

• Τα παιδιά πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά την αναμονή για 

εξυπηρέτηση από το κυλικείο 

• Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των παιδιών κατά την 

αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη  

•  Συνιστάται τα παιδιά να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά 

τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. 

Δεν επιτρέπεται αλληλεπίδραση μεταξύ τάξεων, τμημάτων κλπ. Δεν μετακινούνται οι μαθητές 

σε άλλο χώρο και δεν πραγματοποιείται καμία συγκέντρωση σε κοινόχρηστους χώρους. 

Σταθερή συνύπαρξη με την συγκεκριμένη ομάδα. Σταθερή πραγματοποίηση διαλείμματος σε 

άλλο χρόνο.  Ο ένας καθηγητής παραδίδει στον επόμενο. Τα παιδιά δεν μένουν ποτέ μόνα τους 

χωρίς επιτήρηση.  

7. Αποσυμφόρηση γραφείου καθηγητών. Μία θέση εργασίας στο γραφείο διευθύντριας, μία στο 

γραφείο υποδιευθύντριας και 2 στο γραφείο καθηγητών. Ο  τρόπος ενημέρωσης και 

συζήτησης με τους γονείς θα εξειδικευτεί μετά την έναρξη των μαθημάτων και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ – Υπουργείου Παιδείας 

Σημαντικό:  

Τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα 

συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς 

τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με 

θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. 

8. Παρακαλούνται όλοι οι γονείς και κηδεμόνες που δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο 

να αποστείλουν και να ενημερώσουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση (E-Mail) του σχολείου mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr έως την Παρασκευή, 11 

Σεπτεμβρίου 2020.  Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για μακροχρόνια αποχή από το σχολείο 

πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα με προσεκτική στάθμιση της κατάστασης υγείας κάθε 

mailto:mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr


παιδιού από τον θεράποντα ιατρό σε συνεργασία με την οικογένεια. Περιπτώσεις μη 

προσέλευσης: 

1. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη 

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6 μήνες από την 

ολοκλήρωσή της.  

2. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει 

λιγότεροι από 12 μήνες.  

3. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 24 

μήνες.  

4. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία.  

5.  Παιδιά με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIVκαι CD420mg/μέρα)  

6. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα) 

7. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια  

8. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια  

9. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική 

ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση 

εξειδικευμένου κέντρου.  

10. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα 

 

Παρακαλούμε θερμά τους γονείς και κηδεμόνες να συζητήσουν 

σοβαρά με τα παιδιά τους τα ανωτέρω και όλες τις οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ που σας αποστείλαμε, διότι η 

τήρησή τους είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια όλων μας.   

 


