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Σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 25-9-20 και ώρα 13:30 συνήλθε ο ΣΔ αποτελούμενος

από  τους  Κολιό  Νικόλαο  ως  Πρόεδρο,  Μητσόπουλο  Μιχ.,  Καραγκιόζη  Μαρία,

Ντάτση  Παν.,  Σκορδά  Παν.,   Παπαβασιλείου  Ανθή,  Παπαδοπούλου  Σταματίνας,

Χρόνη  Ειρήνης  και  Χρήστου  Πέτρο   με  θέματα:   1. Πρόσληψη  εργολάβου

καθαρισμού και για το πρωινό ωράριο - καθαρισμός απολύμανση κτηρίου λόγω

μέτρων κατά της διασποράς του  covid-19 και   2. «Λειτουργία Σχολείου κατά το

σχολικό έτος 20-21 

1) Πρόσληψη εργολάβου καθαρισμού και για το πρωινό ωράριο-  καθαρισμός

απολύμανση κτηρίου λόγω μέτρων κατά της διασποράς του covid-19

Ο Διευθυντής του Σχολείου ανέφερε ότι  μετά από την εμπειρία της λειτουργίας του

Σχολείου επί δεκαήμερο, παρατήρησε όπως και το σύνολο των εκπαιδευτικών του

σχολείου, ότι υπάρχει πλημμελής καθαρισμός και απολύμανση του σχολικού κτηρίου

κατά  τις  πρωινές  ώρες  λειτουργίας  του  σχολείου  (08:00  έως  13:15)  λόγω  της

τοποθέτησης εργολάβου καθαρισμού μόνο για τρεις ώρες από κοινού στο ΔΣ και στο

Νηπιαγωγείο  Μεταμόρφωσης,  ενέργεια  που  δεν  καλύπτει  με  κανέναν  τρόπο  τις

οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης του σχολικού κτηρίου και ενέχει κινδύνους για

τη  διασπορά  του   covid-19  και  για  την  ασφάλεια  των  μαθητών  και  των

εκπαιδευτικών.

Στη  συνέχεια  τόνισε  ότι  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  ΕΟΔΥ  όπως  δόθηκαν  τον

Αύγουστο του 20 «η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε

να  προληφθεί  κατά  το  δυνατόν  η  διασπορά  του  ιού  στον  χώρο  των  σχολείων.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης, στη περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα σε μια

σχολική  μονάδα,  να  περιχαρακωθεί  η  διασπορά  ώστε  να  μειώσει  τον  αριθμό

δευτερογενών κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του



πληθυσμού. Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή

πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο:

 συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/

και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών) …….

 καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή

απολυμαντικού σε επιφάνειες

3. Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων και περιβαλλοντικά μέτρα

….

 Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί  η χρήση κάποιας αίθουσας από περισσότερα

τμήματα,  θα  πρέπει  να  μεσολαβεί  καλός  καθαρισμός  του  χώρου  και  των

επιφανειών σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος III και αρκετός χρόνος

(τουλάχιστον  15  min) ώστε να αεριστεί επαρκώς η αίθουσα. Σε χώρους)  ώστε  να  αεριστεί  επαρκώς  η  αίθουσα.  Σε  χώρους

εργαστηρίων  όπως  πληροφορικής,  συστήνεται  σχολαστικός  καθαρισμός  του

εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση …..

 Οι μπάλες πρέπει να πλένονται με σαπούνι/  απορρυπαντικό και νερό και να

εφαρμόζεται  σ’  αυτές  απολυμαντικό  στο  τέλος  κάθε  ημέρας  (ή  και  κατά  τη

διάρκειά  της  εάν  εναλλάσσονται  τα  τμήματα  που  παίζουν  με  αυτές).Ως

απολυμαντικό  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  αλκοολούχο  διάλυμα  70-90%  ή

αραιωμένη οικιακή χλωρίνη …»

Και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III των παραπάνω οδηγιών του ΕΟΔΥ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΟΔΥ, Αύγουστος 2020,»

Μετά από συζήτηση ο ΣΔ προτείνει

ομόφωνα,

ως  απολύτως  αναγκαία  την  πρόσληψη  εργολάβου  καθαρισμού  και  κατά  τη

διάρκεια του πρωινού ωραρίου λειτουργίας του σχολείου (Δημοτικού Σχολείου

όσο και των αιθουσών του Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης ) για τους παρακάτω

λόγους:

1.  Η  υπάρχουσα εργολάβος καθαρισμού, παρά τις υπερπροσπάθειες τις οποίες

καταβάλλει,  δεν επαρκεί για το σωστό, πλήρη και σύμφωνα με τις οδηγίες

του ΕΟΔΥ  καθαρισμό και απολύμανση τόσο των αιθουσών του Δημοτικού

Σχολείου όσο και των αιθουσών του Νηπιαγωγείου,



2.  Τον   Ιούνιο  του  2020,  με  το  μισό  αριθμό των  μαθητών να  φοιτούν  στο

σχολείο,  ο  εργολάβος  καθαρισμού  βρίσκονταν  στο  σχολικό  κτήριο  το

διπλάσιο ακριβώς χρόνο σε σχέση με το Σεπτέμβριο.

3. Οι κοινόχρηστοι χώροι, (WC, διάδρομοι, εργαστήριο Πληροφορικής) αλλά

και οι αίθουσες του ΔΣ και του Ν/Γ δεν απολυμαίνονται σύμφωνα με τις

οδηγίες του ΕΟΔΥ και 

4. Υπάρχει  μεγάλος  κίνδυνος  διασποράς  του  covid-19  από  την  πλημμελή

εφαρμογή των μέτρων καθαρισμού και απολύμανσης της σχολικής μονάδας.

Ο  ΣΔ  αποφάσισε  το  παραπάνω  πρακτικό  να  σταλεί  προς:  1)  την  Περιφερειακή

Εκπαίδευση Π & Δ Εκπαίδευσης Ηπείρου, δια μέσου της Διεύθυνσης ΠΕ Ιωαννίνων,

2) το Δήμο Ζίτσας ,3) τη Σχολική Επιτροπή ΠΕ του Δήμου Ζίτσας, 4)στο Σύλλογο

Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου και 5) να αναρτηθεί στο blog που διατηρεί το

σχολείο.

………………………………………….

Μετά από αυτά το πρακτικό αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί.
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