
Αγαπεηνί καο γνλείο-θεδεκόλεο, 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη, 

 Στετικά με τα μέτρα πρόληυης: 

Τν ζρνιείν καο παίξλνληαο ππ’ όςε ηα λνκνζεηήκαηα γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ  

πξνεηνηκάδεηαη από ηελ 1
ε
 Σεπηεκβξίνπ ηεξώληαο ηηο νδεγίεο  πνπ εζηάιεζαλ από ηνλ 

ΔΟΓΥ θαη εληάζζεη  απηέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ γηα ην ζρ. έηνο 2020-

21.  Πξώηηζην κέιεκα όισλ, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ 

covid-19 θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, δεκηνπξγώληαο   έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ  γηα ηνπο καζεηέο καο, αιιά θαη γηα ην πξνζσπηθό καο, όπσο:.   

a. Όιν  ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείν καο έθαλε ην ηεζη θνξσλντνύ, όπσο θαη ην πξνζσπηθό 

ηεο ΔΠΣ. Γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζεξκνκέηξεζε όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ,  θαηά ηελ 

είζνδν ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Θεξκνκέηξεζε ζα γίλεηαη θαη ζ΄ όινπο ηνπο καζεηέο καο   

θαηά ηελ άθημε ηνπο ζην ζρνιείν. Έρεη νξηζηεί ππεύζπλνο δηαρείξηζεο ύπνπηνπ 

θξνύζκαηνο θαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο εκπύξεηεο θαηάζηαζεο ν καζεηήο ζα 

νδεγείηαη ζε εηδηθό θαιά αεξηδόκελν ρώξν θαη ζα  εηδνπνηείηαη ν γνλέαο/θεδεκόλαο γηα 

λα παξαιάβεη ηνλ καζεηή  θαη ζα δεηείηαη άκεζα ηαηξηθή αμηνιόγεζε.  

b. Σε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ ε ρξήζε κε ηαηξηθήο (ή 

ηαηξηθήο/ρεηξνπξγηθήο) κάζθαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα  ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ην ινηπό 

πξνζσπηθό. Καηά ηε δηδαζθαιία νη εθπαηδεπηηθνί, ην  Δηδηθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό 

(ΔΒΠ),  ην  Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό (ΔΔΠ)  κπνξεί λα θνξνύλ δηαθαλή 

νινπξόζσπε πξνζηαηεπηηθή πξνζσπίδα.  Οη καζεηέο  καο ζπζηήλεηαη λα θνξνύλ κάζθα 

κόλν εθ΄ όζνλ είλαη εθηθηό θαη ζπκβαηό κε ην βαζκό θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο/εηδηθήο 

εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο (Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε Αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 55339, ΦΔΚ 

3780/Β/8-9-2020). 

c. Οη καζεηέο ζα θαηαλεκεζνύλ ζηα ηκήκαηα θαηά ηξόπν ώζηε λα ηεξεζνύλ νη  

απνζηάζεηο, κεηαμύ καζεηώλ, θαζώο θαη  καζεηώλ-εθπαηδεπηηθώλ όζν είλαη εθηθηό,  

ώζηε λα απνθεύγεηαη ν ζπγρξσηηζκόο.  

d.  Εφαρμόζεται το ταθηηθό θαη επηκειέο πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε πγξό ζαπνύλη θαη λεξό. 

Όπνπ δελ κπνξεί λα γίλεη  πιύζηκν  ησλ ρεξηώλ, ζα εθαξκόδεηαη  θαιό ηξίςηκν ησλ 

ρεξηώλ κε αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα  ην νπνίν ππάξρεη ζε θάζε αίζνπζα ηνπ 

ζρνιείνπ θαζώο θαη ζηνπο δηαδξόκνπο. 

e. Πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ηνπ δήκνπ ζα βξίζθεηαη ζην ζρνιείν θαηά ηηο ώξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ ρώξσλ. 

f. Πξνγξακκαηίδεηαη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθόο  θπζηθόο αεξηζκόο όισλ ησλ αηζνπζώλ  

θπξίσο ζηα δηαιείκκαηα. Σπρλόο θαζαξηζκόο ησλ ιείσλ επηθαλεηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά (π.ρ. πόκνια, ρεξνύιηα, θνππαζηή από ζθάιεο ή θηγθιίδσκα, 

βξύζεο, πιεθηξνιόγηα ππνινγηζηώλ θνηλήο ρξήζεο, δηαθόπηεο, ηειέθσλα, θιπ), θαζώο 

θαη ησλ ρώξσλ ηεο ηνπαιέηαο. 

g. Απνθεύγεηαη ε  θνηλή ρξήζε  αληηθεηκέλσλ (κνιπβηώλ, ζηπιό, καξθαδόξσλ θαη άιισλ 

πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ), όζν είλαη εθηθηό. 

h. Σπζηήλεηαη ε παξακνλή θαη’ νίθνλ νπνηνπδήπνηε  πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην ζρνιείν καο  

θαη εκθαλίδεη ππξεηό  θαη έρεη ζπκπηώκαηα ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνύ, όπσο  βήρα ή 

πηαξκό. Τεξείηαη πξσηόθνιιν γηα θάζε επηζθέπηε πνπ  εηζέξρεηαη ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ.. 

 

Παξά ηα κέηξα πξόιεςεο πνπ παίξλνπκε θαηά ηεο δηαζπνξάο ινίκσμεο από ην λέν θνξσλνηό  ε 

αηνκηθή επζύλε ηνπ θαζ΄ ελόο καο  έρεη ηνλ πξσηεύνληα ξόιν. Σαο δηαβεβαηώλνπκε όηη ην 



πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ καο  όπσο θάζε ρξόλν, ζα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα, ώζηε ηα παηδηά 

ζαο λα πεξάζνπλ κηα ραξνύκελε θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά ζην ζρνιείν. Πξώηηζην κέιεκά καο λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα πεξηβάιινλ  αζθάιεηαο θαη αγάπεο αμηνπνηώληαο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό 

ηξόπν ηηο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ καο. Η παξνπζία ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν, είλαη απαξαίηεηε θαη 

δελ κπνξεί λα  αληηθαηαζηαζεί κε ηελ εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

 Στετικά με τη λειτοσργία τοσ στολείοσ: 

Τε Γεπηέξα 14 Σεπτεμβρίοσ ζα μεθηλήζνπλ ηα δξνκνιόγηα κε ππνδνρή ησλ καζεηώλ 

ζην ζρνιείν ζηηο 8:30 θαη αλαρώξεζε ζηηο 10:30. Απηή ηε κέξα δε ζα γίλεη ε ζίηηζε, 

είλαη ε πξώηε γλσξηκία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ε αλάζεζε ηκεκάησλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Οη ζπλνδνί ησλ ζρνιηθώλ/ηαμί  ζα ζαο εηδνπνηήζνπλ γηα ηελ ώξα πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηεβάζεηε ην παηδί ζαο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν γηα επηβίβαζε ζην ζρνιηθό 

ή ηαμί.  

 

Από ηελ Τξίηε 15 Σεπτεμβρίοσ Τν ζρνιείν καο ζα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά κε πιήξεο 

πξόγξακκα από ηηο 8:15 έσο ηηο 13:15. Τελ εκέξα απηή  κεηά  από ζπλελλόεζε κε ηνλ 

ηεξέα ηεο ελνξίαο καο ζα γίλεη θαη ν θαζηεξσκέλνο Αγηαζκόο  ζηηο 10:00 κόλν κε 

εθπξνζώπνπο από ηε δηνίθεζε ηεο ΔΠΣ θαη ηνπ ζρνιείνπ. Σηε ζπλέρεηα ν ηεξέαο ζα 

επηζθεθηεί  όιεο ηηο αίζνπζεο όπνπ ζα παξεπξίζθνληαη νη καζεηέο θαη ην πξνζσπηθό 

(Δθπαηδεπηηθνί, Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό θαη Δηδηθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό) ηνπ 

ζρνιείνπ.  

  

Η  επηθνηλσλία κεηαμύ ζρνιείνπ  θαη νηθνγέλεηαο ζα γίλεηαη : 

1. Σε θαζεκεξηλή βάζε κε ηε θόξκα επηθνηλσλίαο, όπνπ θαηαγξάθνληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ην καζεηή ζην ζρνιείν, αιιά  θαη ζην ζπίηη 

2. Σε ηαθηή κεληαία βάζε  ζε θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί  από θάζε 

δάζθαιν ρσξηζηά,  κεηά ηελ πιήξε ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. Σην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ  κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γηεπζπληή γηα ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ.  

4. Οπνηεδήπνηε γηα ζέκα πνπ  εζείο θξίλεηε ζνβαξό κε:  

5.  Τελ  Χπρνιόγν ή ηελ  Κνηλσληθή  Λεηηνπξγό ( όηαλ ηνπνζεηεζεί) ζην ηειέθσλν 

ηνπ ζρνιείνπ (210 9627917 

6. Τν Γηεπζπληή ηειεθσληθά ζην ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ (210 9627917) ή ζην mail 

(mail@dim-eid-eg-paral.att.sch.gr) 

Δπρόκαζηε κηα Καιή θαη Γεκηνπξγηθή Σρνιηθή  Φξνληά.  

Ο Γηεπζπληήο 

θαη ην πξνζσπηθό ηνπ  Σρνιείνπ 
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