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Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,

Αν όλα πάνε σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας,  τη Δευτέρα 12  Απριλίου

επιστρέφουμε στο σχολείο ύστερα από  εικοσιδύο εβδομάδες!!!  Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι

οι συνθήκες  είναι πολύ ιδιαίτερες! Έχοντας σαν πρώτο μέλημα την υγεία όλων μας θα πρέπει

να είμαστε εξαιρετικά σχολαστικοί με τους κανόνες ασφαλείας που οριστήκαν από την

Πολιτεία.

Παρακαλούμε να  προμηθευτείτε άμεσα τα αυτοδιαγνωστικά  τεστ που προβλέπονται και να

ακολουθήσετε τις οδηγίες που τα συνοδεύουν. Τα τεστ  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για

την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο. Θα  πρέπει να γίνονται δύο φορές

την εβδομάδα, πριν την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα και την Πέμπτη.

Οδηγίες (βίντεο)  για τη διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού τεστ και τη δήλωση

αποτελέσματος μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://self-testing.gov.gr/#mathites

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα

μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη

σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Επίσης οδηγίες και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις
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https://www.minedu.gov.gr/news/48314-07-04-21-anakoinoseis-tis-ypourgoy-paideias-kai-

thriskevmaton-nikis-kerameos-gia-tis-kyvernitikes-apofaseis-sxetika-me-tis-ekpaideftikes-

domes

και

https://www.minedu.gov.gr/news/48316-07-04-21-15-xrisimes-erotiseis-kai-apantiseis-gia-

ti-dia-zosis-epanaleitourgia-ton-lykeion-kai-to-self-testing

Θα πρέπει να  τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα απόστασης θρανίων, χρήσης μάσκας ε-

ντός και εκτός του κτηρίου, απόστασης μαθητών κατά τον αυλισμό, καθαριότητας και απο-

λύμανσης.  Στα διαλείμματα θα πρέπει όλα τα παιδιά να βγαίνουν από το κτήριο και να αυ-

λίζονται  ανά τάξη σε διαφορετικούς και προκαθορισμένους χώρους ώστε να αποφεύγεται ο

συγχρωτισμός.

Επειδή δε  λειτουργεί το κυλικείο, καλό θα είναι τα παιδιά να έχουν ό,τι τους είναι απαραί-

τητο και οπωσδήποτε να μη μοιράζονται τροφές, ποτά  ακόμη και προσωπικά αντικείμενα

(μολύβια, βιβλία κτλ) μεταξύ τους.

 Τα λεωφορεία θα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγια που υπήρχαν.  Τα μαθήματα θα ξεκι-

νούν στις 8.15 και θα ολοκληρώνονται  στις 14.10 εφόσον το ωράριο εκτείνεται ως την 7η

ώρα. Ισχύει το πρόγραμμα που ακολουθούσαμε την περίοδο της τηλεκπαίδευσης.

Το σχολείο είναι απολύτως έτοιμο για την επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας.  Σε  συ-

νεργασία με το Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή,  τοποθετήθηκαν αντισηπτικά στις αίθουσες

και αυξήθηκαν οι ώρες παρουσίας του προσωπικού καθαριότητας.

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας, φαίνεται πως έχουμε

ακόμη δρόμο μπροστά μας… Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικά ιδιαίτερες  συνθήκες, σας

παρακαλούμε θερμά να συζητήσετε στην οικογένεια τις υποχρεώσεις που πρέπει όλοι να

αναλάβουμε ώστε να επιστρέψουμε στο σχολείο με ασφάλεια !

Παρακαλούμε να ελέγχετε τα mail σας και να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα του

σχολείου https://blogs.sch.gr/2lykchort/ Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε στο mail  του

σχολείου για όποιο θέμα σας απασχολεί mail@2lyk-chort.thess.sch.gr

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Δύναμη και ακόμη περισσότερη στα παιδιά της Γ Λυκείου!
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Ο Διευθυντής

Και ο Σύλλογος Διδασκόντων

του ΓΕΛ Χορτιάτη


