
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

 

Με την υπ΄αριθμ. Α1β/Γ.Ποικ12406/23-02-2020 Απόφαση του Υπ. 

Υγείας συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας 

Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η οποία τροποποιήθηκε με την 

υπ΄αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.36676/12/06/2020. Στην Αθήνα στις 27/08/2020, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιήθηκε η 109η 

συνεδρίαση τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής και αποφασίστηκαν σύνολο 

οδηγιών για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων. 

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται με πλήρη λειτουργία των 

σχολείων. 

Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να 

προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των 

σχολείων και βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων 

προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο. 

Βασικές αρχές για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και την 

ασφαλή λειτουργία Νηπιαγωγείων 

Χρήση μάσκας 

Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό και 

άλλο προσωπικό των Νηπιαγωγείων είναι απαραίτητη σε όλους τους 

κλειστούς χώρους. 

Η χρήση μάσκας προτείνεται από τον ΠΟΥ και τη UNICEF ως μέρος ενός 

συνόλου μέτρων δημόσιας υγείας, όπως η τήρηση κοινωνικών 

αποστάσεων, η υγιεινή των χεριών, η αναπνευστική υγιεινή και ο 

επαρκής φυσικός αερισμός των κλειστών χώρων, για την πρόληψη και 

τον έλεγχο της μετάδοσης συγκεκριμένων αναπνευστικών ιών 

συμπεριλαμβανομένων των ιών SARS-CoV-2 και γρίπης. 

Δεδομένου ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων που παράγονται 

από άτομο που έχει μολυνθεί είτε εμφανίζει συμπτώματα είτε όχι, η 

χρήση της μάσκας προστατεύει το άτομο που τη φορά αλλά ακόμη 

περισσότερο τους άλλους. Η ευρεία χρήση της μάσκας συμβάλλει 

σημαντικά στον περιορισμό της μετάδοσης της λοίμωξης και κατά 



συνέπεια στη διατήρηση της κοινωνικής δραστηριότητας και τη 

συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η σωστή χρήση μάσκας έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και μπορεί 

να προστατεύσει αποτελεσματικά από τη μετάδοση της λοίμωξης. 

Η αποτελεσματική εφαρμογή της μάσκας σε διάφορα επίπεδα των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των 

αναπτυξιακών δεξιοτήτων των παιδιών και τη συστηματική εκπαίδευσή 

τους στις ορθές διαδικασίες εφαρμογής και απόρριψης όπως και την 

καθοδήγηση και ενεργητική επίβλεψη της συμμόρφωσης σε αυτές. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε συνθήκες ηρεμίας των 

παιδιών στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε τακτά διαστήματα να 

δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά για «διάλειμμα μάσκας» ώστε να 

επέρχεται αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η σωστή χρήση 

της μάσκας. 

Ωστόσο οι γονείς θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η πανδημία 

ανατρέποντας την καθημερινότητα όλων μας, εύλογα δημιουργεί 

αναστάτωση και ανασφάλεια στα παιδιά. Πριν μιλήσουν στα παιδιά θα 

πρέπει πρώτα οι ίδιοι να έχουν ενημερωθεί και πειστεί για την 

αναγκαιότητα και ασφάλεια της χρήσης της μάσκας. 

 Ιδιαίτερη σημασία έχει το παιδί να μη λαμβάνει αντικρουόμενα 

μηνύματα από τους ενήλικες του περιβάλλοντος. Η πληροφορία θα 

πρέπει να προσφέρεται με τρόπο ανάλογο με το αναπτυξιακό επίπεδο 

του παιδιού. 

 

Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του 

Νηπιαγωγείου. 

 

 Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν 

πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, 

απαγορεύεται να προσέρχονται στο Νηπιαγωγείο. 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. 

 



Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά 

είναι πυρετός και βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να 

εμφανιστούν είναι: 

• Δυσκολία στην αναπνοή 

• Μυαλγίες 

• Ρίγος 

• Πονοκέφαλος 

• Δυσκαταποσία 

• Ρινική καταρροή/συμφόρηση 

• Ναυτία / έμετος 

• Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις 

  Οι γονείς να ελέγχουν τα παιδιά για ενδεχόμενη εμφάνιση 

συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την 

αναχώρησή τους από το σπίτι. 

 Το προσωπικό που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδο στο 

χώρο υποβάλλει ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την απουσία   

ή/και άλλων συμπτωμάτων και εκτιμά αδρά την υγεία των 

προσερχόμενων παιδιών, και σε περίπτωση υποψίας 

προβλήματος συζητά το θέμα με γονέα/κηδεμόνα. 

  Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού 

ή/και πυρετό δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε 

περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίμωξή τους από το νέο κορωνοϊό 

SARS-CoV-2, θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο του 

Νηπιαγωγείου και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον 

απομόνωση του οικογενειακού περιβάλλοντος 

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 14 ημέρες μετά την τελευταία 

επαφή με τον ασθενή και στο διάστημα αυτό θα 

παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο 

εμφάνισης συμπτωμάτων. 

 Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ 

παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και 

αποχώρηση από το Νηπιαγωγείο. Εφαρμογή πρακτικών μέτρων 

για τήρηση αποστάσεων (π.χ.γραμμές στο δάπεδο). 



 Είσοδος στο χώρο μόνο των παιδιών και του απαραίτητου 

προσωπικού. Τα παιδιά θα παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο 

μέλος του προσωπικού πριν την είσοδο στο χώρο του 

Νηπιαγωγείου και θα οδηγούνται στην αίθουσα. 

 Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο 

Νηπιαγωγείο (π.χ. μπάλες, κούκλες κλπ.). 

 

 

 

Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 

COVID-19 

 

• Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού. 

Στη συνέχεια το σχολείο θα ακολουθήσει όσα προβλέπονται, σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. 

 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό 

• Ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας και ο 

ΕΟΔΥ 

• Ο ΕΟΔΥ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 

επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας για να γίνει η 

επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών 

του κρούσματος (προσωπικού και παιδιών κ.λπ.), 

• Ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις 

επιφάνειες των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα. 

• Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση 

τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την 

πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη 

λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του 

• Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας/τμήματος θα 

απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση 



της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, 

θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες. Για τα απαραίτητα μέτρα στην 

περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό τεστ ο οποίος/η οποία έχει έρθει 

σε επαφή με περισσότερα άτομα ή τμήματα, θα πρέπει να γίνεται 

ειδική κάθε φορά εκτίμηση κινδύνου. 

• Η ενδεχόμενη απομάκρυνση παιδιών/ προσωπικού και άλλων 

τμημάτων ή και ολόκληρου του σχολείου θα εξετάζεται κατά περίπτωση 

ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά την 

ιχνηλάτηση των επαφών. 

 

 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό 

 

• Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την 

πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 

(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του. 

 

Παιδιά για τα οποία δίνεται η γενική σύσταση μακροχρόνιας αποχής 

από το σχολείο και χρήσης τηλε-εκπαίδευσης λόγω σοβαρού 

υποκείμενου νοσήματος 

 

Τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία σχετικά με τον κίνδυνο που 

διατρέχουν παιδιά με υποκείμενα νοσήματα από τη λοίμωξη με SARS-

CoV-2 είναι περιορισμένα καθώς πρόκειται για ένα νέο ιό. Οι παρακάτω 

πίνακες ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον καθώς αυξάνονται οι 

γνώσεις μας σχετικά με τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 και ανάλογα με τα 

επιδημιολογικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για 

μακροχρόνια αποχή από το σχολείο πρέπει να λαμβάνεται 

εξατομικευμένα με προσεκτική στάθμιση της κατάστασης υγείας κάθε 

παιδιού από τον θεράποντα ιατρό σε συνεργασία με την οικογένεια. 

1. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από 

ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει 

λιγότερο από 6 μήνες από την ολοκλήρωσή της. 



2. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 

εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες. 

3. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν 

παρέλθει λιγότεροι από 24 μήνες. 

4. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

5. Παιδιά με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια(HIVκαι 

CD4<500) 

6. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα) 

7. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια 

8. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή 

μυοκαρδιοπάθεια 

9. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με 

αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο 

άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου. 

10. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα. 

 

 

 


