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 Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου, Σεπτέμβριος 2022 

Πλαίσιο καθημερινής λειτουργίας σχολ. έτους 2022-2023 

 χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική για μαθητές/ εκπαιδευτικούς και 

λοιπό προσωπικό του σχολείου. 

 

ποδοχή μαθητών:Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται από τις 08.00-

08.15. Οι μαθητές θα παραμένουν στο προαύλιο για την τέλεση της πρωινής 

προσευχής.  

 

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

πόρτα της αυλής. Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ: Πάνω πόρτα της αυλής. Παρακαλούμε μην 

εισέρχεστε στον χώρο της αυλής κατά τη διάρκεια αποχώρησης των παιδιών.  

Παρακαλούνται οι γονείς να βρίσκονται στο σχολείο την καθορισμένη ώρα 

αποχώρησης, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός μαθητών περιμένοντας τους γονείς τους. 

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η αποχώρηση των μαθητών θα γίνεται από τις δυο 

εισόδους του σχολείου. Από την παράπλευρη πόρτα (δεξιά της κύριας εισόδου) θα εξέρχονται οι 

μαθητές των τάξεων Α & Β και από την κεντρική πόρτα οι μαθητές των υπόλοιπων τάξεων. 

 

ιάλειμμα: Επανέρχεται ο ενιαίος κύκλος μαθημάτων- διαλειμμάτων. Τα παιδιά προαυλίζονται σε 

διαφορετικούς χώρους ως εξής:  

Α & Β τάξεις: στον χώρο μπροστά από το διδακτήριο 

Γ & Δ τάξεις: στον χώρο μπροστά από την αίθουσα εκδηλώσεων 

Ε & Στ τάξεις: στον χώρο των γηπέδων μπάσκετ & βόλεϊ 

 

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. 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 κορωνοϊό πρέπει άμεσα να ενημερωθεί από την 

οικογένεια του παιδιού ο Διευθυντής του σχολείου ή η σχολική νοσηλεύτρια 

 

ΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙνα προσέρχονται στο σχολείο τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό 

ή/και οποιοδήποτε από τα συνήθη συμπτώματα που σχετίζονται με COVID-19. 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. 
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