
                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Θεσσαλονίκη, 08-01-2021 

Αγαπητοί γονείς,                                                                                                                              

Ευχόμαστε, καλή χρονιά σε όλους με τύχη και υγεία 

Όπως μάλλον, θα έχετε ήδη πληροφορηθεί, τη Δευτέρα, 11-01-2021 επαναλειτουρ-

γούν τα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας. Αυτό, φυσικά,  είναι ένα πολύ καλό νέο 

για όλους μας, αρκεί να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο ώστε να οριστικοποιήσουμε 

σύντομα,  μια  κάποια κανονικότητα. Γνωρίζετε ήδη, τα μέτρα υγιεινής (αποστάσεις, 

μάσκα, πλύσιμο χεριών, προφυλάξεις στο βήξιμο ή και στο φτέρνισμα, κ.ά.) και 

παρακαλούμε θερμά για τη συνέχιση της απρόσκοπτης εφαρμογής τους.                                                                                                  

Για την αποφυγή, εξάλλου, του συγχρωτισμού στους χώρους πλησίον των θυρών, ο 

Σ.Δ. του σχολείου αποφάσισε τα παρακάτω:                                                                                                                      

Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται σε δύο φάσεις και πιο συγκεκριμένα, στις  

08:10 για τα παιδιά των Τάξεων Α΄ - Β΄ - Γ΄  &  στις 08:20 για τα παιδιά των 

υπόλοιπων Τάξεων ( Δ΄- Ε΄- Στ΄ ), αποκλειστικά από την αυλόπορτα.  Εκεί  θα 

διενεργείται καθημερινά,  δειγματοληπτική, ανέπαφη θερμομέτρηση.                                                                                                        

Αντιστοίχως, η  αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται για το 1ο γκρουπ στις 13:10 και 

για το 2ο στις 13:20. Αναφορικά με τη σειρά  αποχώρησης, πρώτα παραλαμβάνονται 

τα παιδιά των τάξεων Α΄ & Β΄ από τις δύο μεταλλικές πόρτες επί της οδού 

Ιωαννίνων.  Κατά τη διάρκεια της παραλαβής οι γονείς των παιδιών της Γ΄ Τάξης 

βρίσκονται στο απέναντι πεζοδρόμιο και μόλις ολοκληρωθεί η αποχώρηση των 

Τάξεων Α΄, Β΄ προωθούνται  προς τις πόρτες ( το Γ΄1 αριστερά, το Γ΄2, δεξιά). Με 

παρόμοιο τρόπο, στις 13:20, αποχωρούν πρώτα οι Τάξεις Δ΄  και Ε (αριστερά και 

δεξιά, αντίστοιχα) και ακολουθούν τα δύο Τμήματα της Στ΄.                                                           

Το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου δε μεταβάλλεται, καθώς -από 

πλευράς χρόνου-  ό,τι  χάνεται το πρωί,  αναπληρώνεται το μεσημέρι  και αντίστρο-

φα. Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί με ακρίβεια η διαδικασία προσέλευσης και 

αποχώρησης των παιδιών και να  κρατούνται αποστάσεις στα πεζοδρόμια κατά την 

αναμονή των γονέων.                                                                                                          

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα  και με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, παιδιά τα 

οποία παρουσιάζουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, ρίγος, κλπ) παραμένουν στο σπίτι 

με ευθύνη των γονέων τους  ενώ ισχύουν αυστηροί όροι σε περιπτώσεις που νοσούν 

από κορωνοϊό  τα  ίδια τα παιδιά,  οικείοι τους  ή αναμένονται αποτελέσματα τεστ.  

                                                                          Ευχαριστούμε για την κατανόηση           

                                                                                 Ο  Δ/ντής του σχολείου 

30ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 


