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 Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Σας γνωστοποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου για την πρόληψη και τον περιορισμό διασποράς 

του κορωνοϊού SARS-Cov-2 (COVID), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ,και 

σας παρακαλούμενα το διαβάσετε με προσοχή. 

 

ποχρεωτική χρήση μάσκας για μαθητές, εκπαιδευτικούς, λοιπό προσωπικό και 

επισκέπτες του σχολείου στους ακόλουθους χώρους: 

  σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, 

 στους εξωτερικούς χώρους κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το 

σχολείο. 

 δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά 

τη διάρκεια της γυμναστικής. 

Σε περίπτωση που μαθητής δεν φορά μάσκα δεν του επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα. Παραμένει σε 

ειδικό χώρο απομονωμένος από μαθητές και προσωπικό, μέχρι την παραλαβή του από τους 

γονείς/κηδεμόνες του. 

 

ποδοχή μαθητών:Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται από τις 

08.00-08.15. Οι μαθητές δεν θα παραμένουν στο προαύλιο και θα πηγαίνουν 

κατευθείαν στην αίθουσά τους, όπου θα τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί. Η 

καθυστερημένη προσέλευση θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.  

 

ποχώρηση μαθητών: Τα παιδιά θα αποχωρούν ως εξής: Τάξεις Α, Β & Γ: Κεντρική πόρτα της 

αυλής. Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ: Πάνω πόρτα της αυλής. Παρακαλούνται οι γονείς να μη συνωστίζονται 

στην είσοδο και να αφήνουν χώρο για την ασφαλή έξοδο των παιδιών. Καθώς κατά την ώρα 

αποχώρησης τα παιδιά θα κινούνται σε όλο το εύρος του δρόμου παραπλεύρως του 

προαυλίου, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να προσέχουν! Παρακαλούμε κρατήστε 

τις ενδεικνυόμενες αποστάσεις και μην εισέρχεστε στον χώρο της αυλής. Επίσης είναι 

χρήσιμο οι γονείς να βρίσκονται στο σχολείο την καθορισμένη ώρα αποχώρησης, ώστε να 

μην υπάρχει συνωστισμός μαθητώνπεριμένοντας τους γονείς τους. 

 

ιεξαγωγή μαθήματος: Τα θρανία έχουν διευθετηθεί σε μετωπιαία διάταξη. Κατά την 

ώρα των μαθημάτων δεν θα γίνεται ανταλλαγή βιβλίων, τετραδίων, υλικών γραφής 

κ.λπ. μεταξύ των μαθητών.  Το μάθημα της πληροφορικής πραγματοποιείται 

κανονικά, με σχολαστικό καθαρισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 

(πληκτρολόγια/ποντίκια) και των επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές, με χρόνο 

αερισμού της αίθουσας κατά την εναλλαγή των τμημάτων. Στο μάθημα της φυσικής αγωγής δεν θα 

γίνεται χρήση αθλητικών υλικών (μπάλες, σκυτάλες κ.λπ.) ούτε και εκτέλεση ομαδικών παιχνιδιών 

(κυνηγητό, μπάλα κ.λπ.). 

 

ιάλειμμα:Το καθημερινό πρόγραμμα διδασκαλίας έχει τροποποιηθεί, 

ώστε οι μαθητές να βγαίνουν διάλειμμα σε διαφορετικούς χρόνους και 

να υπάρχει χρόνος για ατομική υγιεινή χεριών πριν το κολατσιό τους. 

Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές κάθε τμήματος θα παραμένουν σε καθορισμένους χώρους, 

σε απόσταση από τους συμμαθητές τους, ενώ δεν επιτρέπονται παιχνίδιαπου απαιτούν φυσική 

εγγύτητακαι σωματική επαφή, όπως κυνηγητό, κρυφτό κ.λπ. 

 

αθαριότητα -Τήρηση μέτρων προφύλαξης: Προβλέπεται ο φυσικός 

αερισμός των αιθουσών κατά την ώρα του μαθήματος (όσο το επιτρέπουν οι 

καιρικές συνθήκες) και των διαλειμμάτων. Οι επιφάνειες που 

χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά (βρύσες, πόμολα, κουπαστές κ.λπ.) θα 

καθαρίζονται τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος 

και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του. Κατά την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες θα γίνεται εφαρμογή 
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αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. Κρίνουμε επιθυμητό, επιπρόσθετα των αντλιών με αντισηπτικό 

που θα υπάρχουν στους χώρους των αιθουσών, οι μαθητές να έχουν και δικό τους αντισηπτικό διάλυμα 

σε μικρή συσκευασία ή απολυμαντικά μαντιλάκια, καθώς και χαρτομάντιλα για την προσωπική τους 

υγιεινή. 

 

ολατσιό και νερό:  Το κυλικείο θα διαθέτει μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι 

συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές 

συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό. Κατά την αναμονή 

στο κυλικείο πρέπει να γίνεται πάντα χρήση μάσκας. Απαγορεύεται τα 

παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. Οι μαθητές θα φέρουν 

μαζί τους μπουκάλια με νερό. Ειδικά για τους μικρούς μαθητές που δυσκολεύονται να 

ξεβιδώσουν τα καπάκια από τα μπουκάλια τους λόγω της ταινίας ασφαλείας, παρακαλούμε να έχετε 

απασφαλίσει από πριν το καπάκι και μετά να το βιδώσετε πάλι σταθερά. 

 

ντιμετώπιση πιθανού κρούσματος: Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα 

συμβατά με λοίμωξη COVID-19: 

 Απομονώνεται σε  προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με 

επίβλεψη από το προσωπικό του σχολείου.  

 Εφαρμόζεται υγιεινή χεριών (χρήση αντισηπτικού διαλύματος) και 

αναπνευστική υγιεινή (χρήση μάσκας). 

 Το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια για άμεση παραλαβή του παιδιού. Ακολούθως 

προτείνεται ιατρική αξιολόγηση και ενέργειες σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού του 

παιδιού. 

Σε περίπτωση που προκύψει θετικό τεστ για τον νέο κορονωϊό πρέπει άμεσα να ενημερωθεί από 

την οικογένεια του παιδιού ο Διευθυντής του σχολείου, προκειμένου να γίνει η επιδημιολογική 

διερεύνηση του κρούσματος. 
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  

 

ΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙνα προσέρχονται στο σχολείο τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή/και 

οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα. Το παιδί 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.  

 

Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή των γονέων στον χώρο του σχολείου,εκτός και αν υπάρχει 

ειδικός λόγος,οπότε και θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη 

ώρα.Κάθε είσοδος, πλην μαθητών και εκπαιδευτικών, εντός του σχολικού χώρου θα καταγράφεται σε 

ειδικό δελτίο κίνησης πολιτών. 

 

υστήνεται ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς 

και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.  

 

 

Η καινούρια πραγματικότητα που ξεκινά από σήμερα αφορά όλους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς) και 

καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτήν, ώστε η επάνοδος των μαθητών 

στο σχολείο να καταστεί πιο ομαλή. 

Συζητήστε με τα παιδιά σας  για τις καινούριες συνθήκες που θα συναντήσουν στο σχολείο. 

Βοηθήστε τα να προσαρμοστούν σε αυτήν την κατάσταση. 
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