Επιλογι ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν από τθν αρικμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-2020 ΚΥΑ με
κζμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικϊν μονάδων … κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ
2020 - 2021 και μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 κατά τθ
λειτουργία τουσ.». (ΦΕΚ 3780/τΒϋ/08-09-2020)
Άρθρο 2
1. Η χριςθ μθ ιατρικισ (ι ιατρικισ/χειρουργικισ) μάςκασ είναι υποχρεωτικι για τουσ μακθτζσ ςε όλεσ τισ τάξεισ,
τουσ εκπαιδευτικοφσ και το λοιπό προςωπικό, κακϊσ και για τουσ επιςκζπτεσ των ςχολικϊν μονάδων. Η χριςθ μθ
ιατρικισ μάςκασ είναι υποχρεωτικι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των ςχολικϊν μονάδων,
β) ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των ςχολικϊν μονάδων όταν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ, όπωσ ενδεικτικά κατά τθν
προςζλευςθ και αποχϊρθςθ από τθ ςχολικι μονάδα, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ ςυνωςτιςμοφ ςε κυλικεία
εξωτερικοφ χϊρου,
γ) ςτα μζςα μεταφοράσ μακθτϊν,
Δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ μάςκασ κατά τθ διάρκεια του φαγθτοφ και κατά τθ διάρκεια τθσ
γυμναςτικισ/άκλθςθσ.
4. Από τθν υποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ εξαιροφνται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ μακθτϊν, οι οποίοι
προςζρχονται κανονικά ςτο ςχολείο, αφοφ προςκομίςουν τα απαραίτθτα ςχετικά δικαιολογθτικά:
α) μακθτζσ με γνωςιακι, αναπτυξιακι, ψυχικι διαταραχι ι διαταραχι ςυμπεριφοράσ,
β) μακθτζσ με ςοβαρό νευρολογικό ι μυϊκό ι άλλο νόςθμα που τουσ εμποδίηει να χειριςτοφν τθ μάςκα τουσ.
6. Προβλζπεται εκπαίδευςθ εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ για τθν ενδεδειγμζνθ χριςθ μάςκασ από εκπαιδευτικοφσ
και μακθτζσ.
7. Σε περίπτωςθ που μακθτισ δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ (μθ ιατρικισ
ι ιατρικισ/χειρουργικισ), δεν του επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθ ςχολικι τάξθ και λαμβάνει απουςία, ενϊ, εφόςον
είναι ανιλικοσ, παραμζνει ςε ειδικό χϊρο, με τιρθςθ όςο το δυνατόν επαρκοφσ απόςταςθσ και των λοιπϊν μζτρων
προςταςίασ, μζχρι τθν παραλαβι του από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ του. Ο ειδικόσ χϊροσ ορίηεται με απόφαςθ του
Συλλόγου διδαςκόντων, υπό τθν εποπτεία του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. Κατά τθν άφιξθ των
γονζων/κθδεμόνων, επιςθμαίνονται θ χρθςιμότθτα και θ αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ μάςκασ.
Άρθρο 3
1. Δεν πραγματοποιοφνται εκδρομζσ, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, μακθτικά ςυνζδρια, ςχολικά πρωτακλιματα και
προγράμματα ανταλλαγισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Διδακτικζσ επιςκζψεισ και περίπατοι δφνανται να
διεξάγονται ανά τμιμα με υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ.
2. Οι ςχολικζσ βιβλιοκικεσ λειτουργοφν με υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ από όλουσ τουσ ειςερχόμενουσ ςε αυτζσ
(μακθτζσ, κακθγθτζσ, λοιπό προςωπικό) και τιρθςθ απόςταςθσ ενάμιςι (1,5) μζτρου μεταξφ αυτϊν, λόγω τθσ
ανάμειξθσ διαφορετικϊν πλθκυςμιακϊν ομάδων.
3. Οι μακθτικοί διαγωνιςμοί τελοφνται με υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ και τθν τιρθςθ των λοιπϊν μζτρων
προςταςίασ.
4. Οι ςχολικοί εορταςμοί πραγματοποιοφνται εντόσ του κάκε τμιματοσ.
5. Εκδθλϊςεισ (π.χ. τελετζσ αποφοίτθςθσ) είναι δυνατόν να πραγματοποιοφνται με τθν παρουςία μόνο μακθτϊν
και εκπαιδευτικϊν, ενδεχομζνωσ κατά τμιματα ι με μζροσ των τμθμάτων, αναλόγωσ του διακζςιμου χϊρου, ϊςτε
να τθροφνται οι απαραίτθτεσ κοινωνικζσ αποςτάςεισ.
Άρθρο 5
1. Τα κυλικεία λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ από 3.9.2020 ειςιγθςθσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Προςταςίασ
Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19, οι οποίεσ επικαιροποιοφνται και εξειδικεφονται με οδθγίεσ του
ΕΟΔΥ που κοινοποιοφνται με εγκυκλίουσ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ:
γ) Η χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ και γαντιϊν από το προςωπικό κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ςτο κυλικείο
(προετοιμαςία ι διανομι προϊόντων) είναι υποχρεωτικι.

δ) Τα κυλικεία των ςχολείων πρζπει να διακζτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι ςυςκευαςμζνα ι ζχουν
ετοιμαςτεί από το κυλικείο πριν τθν ϊρα διάκεςισ τουσ ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ που προςτατεφονται από
κατάλλθλο υλικό.
ε) Οι μακθτζσ πρζπει να τθροφν αποςτάςεισ τουλάχιςτον ενάμιςι (1,5) μζτρου κατά τθν αναμονι για εξυπθρζτθςθ
από το κυλικείο (προτείνεται ςιμανςθ ςτο ζδαφοσ με τισ προβλεπόμενεσ αποςτάςεισ).
ςτ) Στισ ειδικζσ περιπτϊςεισ που θ τιρθςθ αποςτάςεων ςε κυλικεία εξωτερικϊν χϊρων μεταξφ των μακθτϊν κατά
τθν αναμονι δεν είναι δυνατι, θ χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ είναι απαραίτθτθ. Στα κυλικεία εςωτερικοφ χϊρου
πρζπει κατά τθν αναμονι να γίνεται πάντα χριςθ μάςκασ.
η) Συνιςτάται οι μακθτζσ να χρθςιμοποιοφν αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα χεριϊν μετά τθ ςυναλλαγι με το
κυλικείο και πριν τθ λιψθ του γεφματοσ. Είναι υποχρεωτικι θ φπαρξθ αλκοολοφχου αντιςθπτικοφ διαλφματοσ
χεριϊν δίπλα ςτο ταμείο του κυλικείου, το οποίο κα μποροφν να χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ.
3. Οι μακθτζσ φζρουν ατομικό μπουκάλι ι παγοφρι.
Άρθρο 6
1. Τόςο ςτουσ εςωτερικοφσ όςο και ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςυςτινεται θ τιρθςθ των
μζγιςτων δυνατϊν αποςτάςεων μεταξφ όλων των προςϊπων, ιτοι μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, λοιποφ
προςωπικοφ και επιςκεπτϊν.
2. Δεν πραγματοποιείται ςυγκζντρωςθ μακθτϊν ςτον προαφλιο χϊρο των ςχολικϊν μονάδων πριν τθν ζναρξθ του
ωρολογίου προγράμματοσ και θ κακιερωμζνθ διαδικαςία πραγματοποιείται εντόσ των ςχολικϊν αικουςϊν.
3. Προβλζπονται διαφορετικά διαλείμματα ςε ςτακερζσ ομάδεσ μακθτϊν, προκειμζνου να αποφευχκοφν ο
ςυγχρωτιςμόσ και θ ανάμειξθ διαφορετικϊν ομάδων.
4. Προτείνεται θ ςυχνι και ορκι εφαρμογι υγιεινισ των χεριϊν, πλφςιμο με ςαποφνι και νερό ι/και εφαρμογι
αντιςθπτικοφ χεριϊν από μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και καλόσ αεριςμόσ των αικουςϊν, κακαριότθτα
χϊρων και τακτικι εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ.
5. Τα παιχνίδια με μπάλεσ και λοιπά όργανα γυμναςτικισ/ακλοπαιδιϊν επιτρζπονται, εφόςον πραγματοποιοφνται
ανά τμιμα, ζπειτα από ςχολαςτικι εφαρμογι των γενικϊν κανόνων κακαριότθτασ ςτα όργανα γυμναςτικισ και με
τθν προχπόκεςθ ότι κάκε τμιμα χρθςιμοποιεί κατά αποκλειςτικότθτα ςυγκεκριμζνεσ μπάλεσ. Προβλζπεται
κακαριςμόσ των παιχνιδιϊν μετά από κάκε χριςθ, ενϊ δεν επιτρζπεται οι μακθτζσ να φζρνουν ςτο ςχολείο
παιχνίδια από το ςπίτι.
6. Το μάκθμα τθσ Πλθροφορικισ πραγματοποιείται κανονικά, με κακαριςμό του πλθκτρολογίου και του ποντικιοφ
μετά από κάκε χριςθ. Σε περιπτϊςεισ χριςθσ μουςικϊν οργάνων είναι υποχρεωτικόσ ο κακαριςμόσ μετά από κάκε
χριςθ.
8. Προβλζπεται αποχι από το ςχολείο όςων εκδθλϊνουν πυρετό ι/και άλλα ςυμπτϊματα ςυμβατά με τον
κορωνοϊό COVID-19, για τθν προςταςία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ.
10. Τα εργαςτθριακά μακιματα γίνονται ςε τμιματα και πραγματοποιοφνται, κατά το δυνατόν, με αποφυγι τθσ
εναλλαγισ αικουςϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να γίνεται αεριςμόσ και ςχολαςτικόσ κακαριςμόσ του
κοινόχρθςτου εξοπλιςμοφ, των υλικϊν, των πάγκων εργαςίασ και των επιφανειϊν των εργαςτθριακϊν χϊρων,
κακϊσ και να τθροφνται οι μζγιςτεσ δυνατζσ αποςτάςεισ μεταξφ όλων των ςυμμετεχόντων.

