
 

 

Σρόποσ επαναλειτουργίασ των ςχολικών μονάδων, μετά 

τθ λιξθ τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ τουσ 

λόγω του Κορωναιοφ COVID-19 

Η νζα κακθμερινότθτα ςτα ςχολεία είναι θ εξισ: 

Σι κάνουμε το πρωί ΠΡΙΝ ξεκινιςουμε για το ςχολείο ΚΑΙ δεν νοιώκουμε καλά

 

1. Σο αναφζρουμε ςτουσ γονείσ μασ για να ενθμερώςουν το γιατρό και το 

ςχολείο. 

2. Βάηουμε κερμόμετρο. 

3. Παραμζνουμε ςτο ςπίτι και παρακολουκοφμε τθν υγεία μασ ΑΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 

ΤΠΟΨΙΑ ΚΑΠΟΙΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

4. ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΣΑΙ το ΕΚΑΒ ςε περίπτωςθ αςκενείασ ςτο ςχολείο 

Σι κάνουμε το πρωί ΟΣΑΝ ξεκινάμε για το ςχολείο 

Πριν ξεκινιςουμε το πρωί από το ςπίτι φροντίηουμε να ζχουμε όλα όςα 

χρειαηόμαςτε για τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα ςτο ςχολείο: 

 Η  χριςθ Χειρουργικισ και μθ ιατρικισ μάςκασ είναι προαιρετικι. 

 Η  χριςθ Γαντιών είναι προαιρετικι 

 Χαρτομάντιλα 

 Αντιςθπτικά  μαντιλάκια(Προαιρετικά) 

 Νερό ςε μπουκάλι (2 αν είναι δυνατόν) 

 Κολατςιό υγιεινισ διατροφισ 

ΦΡΟΝΣΙΖΟΤΜΕ ΠΑΝΣΑ να τθροφνται οι αποςτάςεισ  ΣΩΝ 2 ΜΕΣΡΩΝ 

μεταξφ μακθτών τόςο κατά τθν προςζλευςθ, όςο και κατά τθν αποχώρθςι τουσ. 

Σι κάνουμε όταν πρζπει να δανειςτοφμε κάτι από ζνα ςυμμακθτι μασ 



Είναι πολφ ςθμαντικό  να προςζχουμε όταν μοιραηόμαςτε 

αντικείμενα με τουσ ςυμμακθτζσ μασ. 

Γι αυτό το λόγο: 

 Δεν δανειηόμαςτε και δεν δανείηουμε αντικείμενα όπωσ ςτυλό, μολφβια, 

γόμεσ, τετράδια, χαρτάκια κ. ά 

 Δεν μοιραηόμαςτε προςωπικά αντικείμενα (χαρτομάντιλα, μπουκάλι 

νεροφ κτλ) 

 Αποφεφγουμε  τθ χριςθ κοινοφ εξοπλιςμοφ 

Σι κάνουμε πριν  μποφμε ςτθν τάξθ  

 Περιμζνουμε υπομονετικά ςτθ ςειρά κρατώντασ αποςτάςεισ και 

οδθγοφμαςτε ςτθν τάξθ από τθν είςοδο που μασ ζχει οριςτεί. 

Σι κάνουμε  αφοφ μποφμε μζςα ςτθν τάξθ 

 

 Κακόμαςτε πάντα ςτθν ίδια κζςθ που μασ  ζχει ορίςει ο δάςκαλοσ/α 

 Φροντίηουμε ο χώροσ να αερίηεται καλά με φυςικό τρόπο 

 τον πίνακα γράφει ο δάςκαλοσ/α με υλικά που κα χρθςιμοποιεί μόνο 

εκείνοσ/θ 

 το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ δεν χρθςιμοποιοφμε αςκιςεισ που απαιτοφν 

ςτενι επαφι. 

Σι κάνουμε όταν βγαίνουμε από τθν τάξθ-Διάλειμμα  

 

 Βγαίνουμε με ςειρά χωρίσ να ςτριμωχνόμαςτε, 

 Κατεβαίνουμε τισ ςκάλεσ χωρίσ να ςυνωςτιηόμαςτε διατθρώντασ τθν 

απόςταςθ των 2 μζτρων 

 Δεν πζφτουμε ο ζνασ πάνω ςτον άλλον 



 Βγαίνουμε ςτο προαφλιο ςταδιακά και με ςειρά και πθγαίνουμε ςτον 

χώρο που μασ ζχει οριςτεί 

 τον προαφλιο χώρο κρατάμε αποςτάςεισ των 2 μζτρων 

 Μιλάμε με τουσ φίλουσ μασ αλλά  αποφεφγουμε τθ ςτενι επαφι 

 ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ παιχνίδια με μπάλα ( πχ μπάςκετ, ποδόςφαιρο, βόλεϊ) 

 ΑΠΟΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ θ παραμονι ςασ μζςα ςτον ςτο  κτιριακό ςυγκρότθμα  

Σι κάνουμε όταν χρθςιμοποιοφμε τισ τουαλζτεσ  

Αποφεφγουμε να χρθςιμοποιοφμε τισ τουαλζτεσ με το παραμικρό 

Όταν χρθςιμοποιιςουμε τισ τουαλζτεσ βρίςκουμε βρφςθ και ςαποφνι και 

ςαπουνίηουμε καλά τα χζρια μασ και μζχρι να κακαρίςουμε τα χζρια μασ. 

 

 

Δεν ακουμπάμε το πρόςωπό μασ με τα χζρια μασ 

Δεν ακουμπάμε τουσ άλλουσ 

Δεν επιτρζπονται επιςκζπτεσ ςτο χώρο τθσ τάξθσ ι του ςχολείου. 

Όλοι μασ μζςα ςε μια αίκουςα ι ςτο ςχολείο κα πρζπει 

να ςυμβάλλουμε ςτθ διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ του 

περιβάλλοντοσ χώρου και ςτθ ςυνεχι  διατιρθςθ των 

κανόνων υγιεινισ. 



Και μθν ξεχνάμε ότι: 

 

 

 

 

 


