
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στο σχολείο 

μας

Αγαπητοί γονείς, με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της εποχικής γρίπης, 

έχει ξεκινήσει η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Για το 

λόγο αυτό και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους σας ενημερώνουμε για τις ενέργειες 

που πρέπει όλοι να κάνουμε για να περιορίσουμε την εξάπλωση της εποχικής γρίπης. Η 

σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ θα βρίσκεται αναρτημένη στο blog του σχολείου μας 

https://blogs.sch.gr/dimmetm/

Κλινική συμπτωματολογία της γρίπης περιλαμβάνει:  Πυρετό (μεγαλύτερο ή ίσο με 

38ο C) και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα:  Βήχα  Πονόλαιμο  Μυαλγίες  Συνάχι  

Πονοκέφαλο  Ρίγος  Αίσθημα κόπωσης  Διάρροια και εμέτους.

Τονίζεται ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων που 

παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή, όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να παραμένουν 

στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο μετά την 

υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.

Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:  Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων 

των χώρων   Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός 

των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή 

από σκάλες ή κιγκλιδώματα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι 

και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 

10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού 

πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον 

καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που 

εμφάνισε συμπτώματα γρίπης.  Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει 

να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους 

πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και 

να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και 

επαναχρησιμοποίησή τους.  Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν 

αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.

Οδηγίες ατομικής υγιεινής:  Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το 

στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.  Αποφυγή κοινής χρήσης των 
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μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.  Σε βήχα 

ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή 

με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως 

μετά τη χρήση μέσα στους κάδους απορριμμάτων.  Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν 

νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.  Τακτικό πλύσιμο, τουλάχιστον 20΄΄, των 

χεριών με υγρό σαπούνι και νερό. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με 

χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους 

απορριμμάτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ
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