3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Παρακάτω αναφέρονται οι κανόνες λειτουργίας του σχολείου μέσα στην περίοδο της
πανδημίας του κορωνοϊού. Οι κανόνες αυτοί ενδέχεται να τροποποιηθούν και να
κοινοποιηθούν στη σχολική κοινότητα με κάθε πρόσφορο μέσο.
1. Αν ένας μαθητής/τρια εμφανίσει πυρετό, βήχα, ή άλλα συμπτώματα (π.χ. δύσπνοια,
μειωμένη όσφρηση ή γεύση, κ.λπ.) πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες
του (ή τον καθηγητή του στην περίπτωση που βρίσκεται σχολείο) και να παραμείνει σπίτι
μέχρι να νιώσει τελείως καλά. Οι γονείς/κηδεμόνες του θα κρίνουν εάν χρειάζεται ιατρική
συμβουλή ή εξέταση και, να ενημερώσουν αμέσως το σχολείο. Πρέπει να επικοινωνήσουν
άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας – κατά προτίμηση με γιατρό που
παρακολουθεί συστηματικά το παιδί.
2. Οι μαθητές/τριες εισέρχονται στο σχολείο ΜΟΝΟ εάν φορούν την προστατευτική τους
μάσκα.
3. Στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου φορούν ΟΛΟΙ (μαθητές, καθηγητές, λοιπό
προσωπικό και επισκέπτες) προστατευτική μάσκα.
4. Σε όλες τις τάξεις, τα εργαστήρια, τα γραφεία, τις τουαλέτες και τους διαδρόμους θα
υπάρχουν αντισηπτικά. Όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, κ.ά. που εισέρχονται στις τάξεις,
στα εργαστήρια, στα γραφεία και στις τουαλέτες απολυμαίνουν τα χέρια τους! Το ίδιο
πρέπει να κάνουν και στην έξοδο!
5. Στις τάξεις και στα εργαστήρια οι μαθητές/τριες κάθονται ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ που
θα τους υποδείξουν οι καθηγητές τους και δεν αλλάζουν θέση αν δεν τους ζητηθεί.
6. Τα διαλείμματα θα γίνονται την ίδια ώρα για όλες τις τάξεις σε διαφορετικό χρόνο από το
Λύκειο! Η κάθε τάξη θα προαυλίζεται σε συγκεκριμένο χώρο που θα τους υποδείξει η
Διεύθυνση του σχολείου (υπάρχει διαγράμμιση στο προαύλιο).
7. Στο προαύλιο κρατιούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις ιδιαίτερα με εκείνους που δεν
ανήκουν στο ίδιο τμήμα και τάξη.
8. Στο προαύλιο η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική αλλά προτείνεται όταν υπάρχει
συνωστισμός!
9. Το κυλικείο θα λειτουργεί κανονικά και μόνο με συσκευασμένα προϊόντα.
10. Οι μαθητές/τριες δεν ανταλλάσσουν αντικείμενα και δεν μοιράζονται νερό ή φαγητό με
τους συμμαθητές μας!
11. Απαγορεύεται αυστηρά η έξοδος των μαθητών και μαθητριών από το σχολείο για καφέ ή
φαγητό. Αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να έχει για φαγητό κάτι άλλο από αυτά που
προσφέρει το κυλικείο, πρέπει να το έχει μαζί του από το σπίτι.
12. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν μαζί τους εκτός από τα αναγκαία για όλους στυλό και
τετράδια, το αναγκαίο υλικό για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

