
Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για τον τρόπο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων 

 

         Τα Νηπιαγωγεία θα δεχτούν τα νήπια και τα προνήπιά τους τη Δευτέρα 1    

        Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου. 
 

             Σύμφωνα με το 63997/ΓΔ4 /27/05/2020 σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης    
            Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, 

• Επίσης, δεν προσέρχονται στο νηπιαγωγείο  παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου 
κινδύνου, ή νοσούν, ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές, η νοσεί. 

• Απαγορεύεται να προσέρχονται στο νηπιαγωγείο όλα τα παιδιά και τα μέλη του 
προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα   συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID-19, 

•              Πυρετός 

•           • Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη) 

•           • Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή 

•           • Κρυάδες 

•           • Ρίγος (τρέμουλο) 

•           • Μυαλγίες 

•           • Κεφαλαλγία 

•          • Πονόλαιμος 

•          • Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης 

• και επιβάλλεται η παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων   
             ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή   
            πυρετό. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια με ιατρό και   
            εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την   
            ανίχνευση του ιού. 

• Πριν την αναχώρηση από το σπίτι για το σχολείο οι γονείς/κηδεμόνες κάνετε 
θερμομέτρηση του παιδιού και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων. 

• Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό 
             δεν θα επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί    
             λοίμωξή τους από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την   
             υπεύθυνη του νηπιαγωγείου  και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση   
            όλων των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. 

• Κάθε άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή με 
             επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο νηπιαγωγείο, για 10   
             ημέρες μετά την τελευταία επαφή με   τον ασθενή 

• Τα παιδιά θα χωριστούν σε δύο σταθερές ομάδες (δεν αλλάζει η σύνθεσή τους) των 10 
ατόμων. Η μία ομάδα θα έρχεται στο σχολείο  Δευτέρα- Τετάρτη – Παρασκευή και η άλλη 
Τρίτη- Πέμπτη. Την επόμενη εβδομάδα θα αλλάζουν. 

• Κατά την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών στο χώρο του Νηπιαγωγείου 
εισέρχεται μόνο το παιδί το οποίο παραλαμβάνει η Νηπιαγωγός από την είσοδο του 
σχολείου. Οι γονείς τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους ώστε να αποφεύγεται 
ο συνωστισμός σε κλειστό χώρο. 

• Σε περίπτωση που απουσιάζει νηπιαγωγός για λόγους υγείας τότε πρέπει εκ των 
προτέρων οι γονείς /κηδεμόνες να έχουν κάνει εναλλακτικό προγραμματισμό τον οποίο θα 
τηρήσουν πιστά. 

• Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική από τον εκπαιδευτικό και 
             το λοιπό προσωπικό των νηπιαγωγείων.  Η σωστή χρήση της μάσκας είναι   
             πολύ σημαντική   (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/) 

https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/


• Ο χώρος του Νηπιαγωγείου αερίζεται συνεχώς 

• Παιχνίδια και αντικείμενα καθαρίζονται καθημερινά 

• Προσπάθεια εξασφάλισης κατά το δυνατόν εξοπλισμού και παιχνιδιών ατομικής 
             χρήσης 

•  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. 

       Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. 

• Τι πρέπει να κάνει ο γονέας/κηδεμόνας αν έχει επιβεβαιωμένο κρούσμα 

• Ενημερώνει αμέσως το νηπιαγωγείο και τον  ΕΟΔΥ 
• Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει μετά την πάροδο 3 ημερών από την 

             υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την 

             παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων. 
          Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας/τμήματος θα απομακρυνθούν 

             από το νηπιαγωγείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον      
            δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες. 
          Η απομάκρυνση παιδιών/ προσωπικού άλλων τμημάτων ή και όλου του 

            νηπιαγωγείου,  θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα     
            προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών. 

•  
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 1ου Υποχρεωτικού τμήματος 3ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου 

 
 

Έρχονται Δευτέρα- Τετάρτη – Παρασκευή την εβδομάδα 1έως 5 Ιουνίου 

 



1. Ραφαέλα Αγ. 
2. Χριστίνα 

3. Ηλιάνα 

4. Ηλίας 

5. Γιάννης Ζαρ. 
6. Γιάννης Καδ. 
7. Μαριλένα 

8. Γιώργος 

9. Βαγγελίτσα 
 

Έρχονται Τρίτη- Πέμπτη την εβδομάδα 1έως 5 Ιουνίου 

 

1. Ζαχαρίας 

2. Δέσποινα 

3. Στέλλα 

4. Μαρία 

5. Τζένη 

6. Ραφαέλα Ραμ. 
7. Χρήστος 

8. Βασίλης 

9. Δωροθέα 

10. Μιχαήλ 

 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2ου Υποχρεωτικού τμήματος 

 

Έρχονται Δευτέρα- Τετάρτη – Παρασκευή την εβδομάδα 1έως 5 Ιουνίου 

 

1. Αναστασία 

2. Κωνσταντίνα 

3. Νίκος Κρ. 
4. Χρήστος 

5. Δημήτρης 

6. Στάθης 

7. Σωτήρης 

8. Ματέο 

9. Νίκη 

10. Δήμητρα 

 

 

 

 

 

Έρχονται Τρίτη- Πέμπτη την εβδομάδα 1έως 5 Ιουνίου 

 

1. Έμιλυ 

2. Νίκος Τσ. 
3. Νικόλας 

4. Γιώργος 

5. Νεφέλη 



6. Σεβαστή 

7. Θεοφάνης 

8. Μαριλένα 

9. Αγγελική 

10. Γιάννης 

 

 


