
Οδηγίες για την ασφαλή
 επιστροφή στο σχολείο

 από τον αγαπημένο μας  
κ.DojoDojo

Θα  τα 
καταφέρουμε!!!!!
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Είσοδος και έξοδος 
στον σχολικό χώρο:
Έρχομαι στην ώρα μου 
και πηγαίνω κατευθείαν

 στην τάξη μου.
Ξέρω από πριν,ποια μέρα  πρέπει να πηγαίνω, 

από ποια είσοδο και το πρόγραμμά μου.



Το κάθε παιδί θα έχει το δικό του θρανίο, το 
οποίο θα χρησιμοποιεί καθημερινά και 

αποκλειστικά. 
Θα πρέπει να αποφεύγουμε 

 την επαφή των χεριών, 
με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα
όπως και τη χρήση αντικειμένων

 (μολύβια, στυλό, γόμες) 
που χρησιμοποιούνται 

από άλλους συμμαθητές μας.



Φέρνουμε φαγητό από το σπίτι γιατί το κυλικείο θα 
παραμείνει κλειστό.

Δεν πίνουμε νερό από τις βρύσες και έχουμε μαζί μας 
ατομικά μπουκαλάκια νερού.

Κάθε φορά  που βγαίνουμε και μπαίνουμε στην τάξη 
απολυμαίνουμε  τα χέρια μας  με αντισηπτικό.



Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας 
 από τους συμμαθητές μας

 και τους εκπαιδευτικούς μας.
Έχουμε  και εναλλακτικούς τρόπους χαιρετισμού! 

Δε θα πάψουμε να 
είμαστε ευγενικοί, να 
χαιρετάμε τους φίλους 
μας, τους αγαπημένους 
μας, τους συμμαθητές 

μας. 



Αν θέλω να βήξω ή να φτερνιστώ, πάντα το κάνω στον 
αγκώνα μου ή χρησιμοποιώ χαρτομάντιλο.
Το πετώ αμέσως στον κάδο απορριμμάτων.

Αν αισθάνομαι πιο ασφαλής με μάσκα και γάντια
 τα φορώ τηρώντας τους κανόνες υγιεινής.

Αν  δεν αισθανθώ καλά δεν πηγαίνω στο σχολείο αλλά 
μένω στο σπίτι και επικοινωνώ με τον γιατρό μου για 

περαιτέρω οδηγίες.
 



Πρόσβαση επισκεπτών, γονέων, κηδεμόνων στο σχολείο.Dojo
Οι επισκέψεις στο σχολείο πρέπει να αποφεύγονται και, 

εάν είναι απαραίτητο, να τηρούνται πιστά οι διαδικασίες.
 Διασφαλίζουμε τη φυσική αποστασιοποίηση

 για το καλό όλων μας.
 Κάθε επισκέπτης πρέπει να φοράει  μάσκα και να 

απολυμαίνει τα χέρια του εισερχόμενος στον χώρο του 
σχολείου.

Το σχολείο μας θα τηρεί ημερολόγιο επαφών 
(επισκεπτών και προσωπικού) 

για τη διευκόλυνση της ιχνηλάτησης σε περίπτωση 
κρούσματος COVID-19. 



Είναι στο χέρι μας 
να μείνουμε ασφαλείς!!!!!
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