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ΠΡΟΣ: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

  

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Έναρξη σχολικού έτους 2021-2022  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες  
 
Με την ευκαιρία της έναρξης του σχολικού έτους 2021-2022, έχω τη χαρά να επικοινωνήσω μαζί σας και 
εκπροσωπώντας και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας,  να σας ευχηθώ καλή και δημιουργική σχολική 
χρονιά, με ευτυχία και προπάντων υγεία! 
 
Το πρώτο κουδούνι της σχολικής μας χρονιάς, θα χτυπήσει τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:45πμ. 
Αφήνοντας πίσω μας τις αναμνήσεις του καλοκαιριού ανοίγεται μπροστά μας η προοπτική μιας νέας σχολικής 
χρονιάς ,με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της πανδημίας. 
Ευχή, προσδοκία και στόχος όλων μας είναι να κάνουμε μια καλή και αισιόδοξη αρχή και να έχουμε μια νέα χρονιά 
αποδοτική, δημιουργική πάνω απ΄όλα με ασφάλεια και υγεία για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας., έτσι 
ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που τυχόν ανακύψουν. 
Παράλληλα με τη  γνωστική, συναισθηματική κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών μας που αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
του Σχολείου, επιδίωξή μας είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος , το οποίο θα πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας 
και συνεχούς προστασίας  μαθητών , εκπαιδευτικών, γονέων δεδομένων των απαιτήσεων που προκύπτουν λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών. 
Επομένως η λειτουργία του Σχολείου και όλες οι συνιστώσες της σχολικής ζωής, αλλάζουν και προσαρμόζονται σε 
νέα δεδομένα όπως αυτά τίθενται από το Υπουργείο Παιδείας και την επιστημονική κοινότητα.  
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες  που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας όπως προβλέπονται από τη νέα Υπουργική απόφαση  
του ΥΠΑΙΘ, για την ασφαλή  λειτουργία των σχολικών μονάδων το Σχολείο μας θα λειτουργήσει ώς εξής: 
 
1.Αγιασμός 
 Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:45πμ. Οι μαθητές προσέρχονται στο χώρο 
του σχολείου από τις  8:15πμ 
Μετά την τέλεση του Αγιασμού οι μαθητές θα εισέλθουν στις τάξεις τους για την πρώτη συνάντηση με τους 
εκπαιδευτικούς  και τους συμμαθητές τους.  
Σημειωτέον ότι: 

• Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη  βεβαίωσης αρνητικού 
αποτελέσματος  

• Είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας για την  είσοδο των μαθητών στον αύλειο χώρο του Σχολείου .  
• Θα υπάρχει μεταφορά μαθητών με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ , τα οποία θα ξεκινήσουν από Χαλκί και 

Καλέντζι στις 8:οο πμ.  Επίσης είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας από τους μαθητές κατά τη  διάρκεια 
της μεταφοράς τους. 

• Δεν επιτρέπεται η παρουσία γονέων στον αύλειο χώρο κατά τη διάρκεια του αγιασμού. 
 

Ολοήμερο πρόγραμμα 
To Ολήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά από την Τρίτη   14/09/2021, έως τις  15:00μμ. 
 
2.Παρακολούθηση μαθημάτων: 
Την Τρίτη  14-09-2021 οι μαθητές θα προσέρθουν κανονικά στο Σχολείο και θα αποχωρήσουν στις 13:15μμ.  
Η παρακολούθηση του μαθήματος θα γίνεται καθημερινά από όλους τους μαθητές της τάξης. 
 
 
 
 
 



3.Διενέργεια  αυτοδιαγνωστικού ελέγχου- self test 
 
Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Εξαιρούνται του μέτρου, τα παιδιά που έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 6μήνου. 
 Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο γίνεται με επίδειξη και όχι προσκόμιση βεβαίωσης αρνητικού 

αποτελέσματος . 
Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα προ Τρίτης και Παρασκευής και 

έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα (δηλαδή κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 
διενεργείται  το τεστ στο σπίτι) .  

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self 
test) διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα (την Κυριακή) και 
οι μαθητές επιδεικνύουν τη βεβαίωση τη Δευτέρα 13-09-2021 το πρωί , ημέρα τέλεσης του Αγιασμού.. Ο 
δεύτερος έλεγχος, συστήνεται να διενεργείται την 3η ημέρα (την Τετάρτη) μετά τον πρώτο σύμφωνα με τη με αρ. 
πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/4-9-2021 (Β΄4054) ΚΥΑ. 

 
4. Υποχρεωτική χρήση υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής μάσκας 
1. Η χρήση υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους 

εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό,καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων. 
Θα δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.  
Η χρήση υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών   μονάδων, 
β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων    
γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών, 
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ 
άθλησης. 
 
Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους γονείς κατ’ 
επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, τα οποία  περιγράφονται στην Υπουργική 

Απόφαση.    
Οι μαθητές καθημερινά θα πρέπει να φέρουν μαζί τους 2 μάσκες για την περίπτωση που λερωθεί ή 

πέσει κάτω ή χαθεί. 
 
5.Εξ΄αποστάσεως Εκπαίδευση 
Τα σχολεία μας πρόκειται να λειτουργήσουν με δια ζώσης εκπαίδευσης. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω του ότι παραμένει ο κίνδυνος του κορονοϊού οι σχολικές μονάδες θα 
παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν μπορούν  να παρακολουθήσουν με 
φυσική παρουσία στις εξής περιπτώσρεις: 
Α. Στους/στις μαθητές/τριες σχολείων που βρίσκονται  σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης 

λειτουργίας, 
. Β. Στους/στις μαθητές/τριες τμημάτων, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν  με φυσική παρουσία στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω συγκεκριμένων παθήσεων. Συγκεκριμένα, για τα παιδιά που τα ίδια πάσχουν 
από συγκεκριμένα υποκείμενα νοσήματα και επιθυμούν να ενταχθούν στα διαδικτυακά τμήματα, οι 
γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν  στο Σχολείο  τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά δημόσιας 
δομής υγείας, 

Γ. Σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα που οδηγεί σε 
σοβαρή ανοσοκαταστολή. Για αυτή την τελευταία κατηγορία μαθητών/τριών (τη Γ), τα αιτήματα ένταξης των 
μαθητών/τριών στα διαδικτυακά τμήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή .Για τα παιδιά που συνοικούν με 
ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται από το ΦΕΚ και επιθυμούν να ενταχθούν στα διαδικτυακά τμήματα, οι 
γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος  διαβιβάζεται στην 
αρμόδια επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας). 

 
6.  Ενέργειες που αφορούν τη διαχειριση κρουσμάτων COVID (πιθανών ή 

επιβεβαιωμένων) στη σχολική μονάδα 
  
3. Τι γίνεται όταν μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα (πυρετός, βήχας,πονόλαιμος, πονοκέφαλος , διάρροια, ανοσμία, 

αγευσία) που μπορεί να οφείλονται σε λοίμωξη COVID-19; 
 
Α)Εάν ένας μαθητής εκδηλώσει ύποπτα συμπτώματα: 
1. εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο.  
2. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα όταν βρίσκονται στο σχολείο, απομονώνονται, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός 

επικοινωνεί με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού .Ακολουθεί ιατρική αξιολόγηση. Εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος για τον COVID-19. Εν αναμονή του αποτελέσματος, το 
ύποπτο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 



 
 
Β Τι συμβαίνει αν μαθητής διαγνωστεί θετικό σε COVID-19; 
 
Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα το Σχολείο -τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό , τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19.Ακολουθεί ενημέρωση των 
οικογενειών  των παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής ο οποίος είναι θετικό κρούσμα. 

Ο μαθητής που είναι  επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 παραμένει σε απομόνωση  στο σπίτι για τουλάχιστον 10 
ημέρες, απέχοντας και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός) 
καθώς και από κάθε άλλη μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού περιβάλλοντος (π.χ. περίπατοι ή 
παιχνίδι έξω, συναντήσεις κλπ.)  και αποφεύγεται κάθε επαφή με ευάλωτα άτομα 

 
Γ. Επιστροφή μαθητή που είναι  επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στο Σχολείο 
 
Μαθητής που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την 

παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων από την 
πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων.  

Σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη 
των συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού.  

Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. Αυτό ισχύει γιατί ο ιός μπορεί να ανιχνεύεται με 
μοριακό έλεγχο για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ανάρρωση, παρότι το άτομο δεν είναι μεταδοτικό. 

 
 
 
Δ Τι συμβαίνει όταν μαθητής που είχε χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα COVID-19 διαγνωστεί αρνητικός στον 

κορωνοϊό; 
 
Το παιδί ή ο ενήλικος μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη 

υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του - καθώς αυτός 
είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.  

 
Ε. Τι συμβαίνει έως την έκδοση του αποτελέσματος διαγνωστικού τεστ μαθητή που εμφανίζει συμπτώματα; 
 
Έως την έκδοση του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ, το άτομο που εμφανίζει συμπτώματα που μπορεί να 

εκδηλωθούν στο πλαίσιο της COVID-19 παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον απομόνωση (εφόσον έχει κριθεί από 
τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία). Η περαιτέρω διαχείριση γίνεται ανάλογα με το αποτέλεσμα. 
Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο σχολείο με οδηγία για στενή 
παρακολούθηση της υγείας τους και το τμήμα του μαθητή  λειτουργεί κανονικά. 

 
 
ΣΤ. Τι συμβαίνει με τις στενές επαφές επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στις σχολικές μονάδες; 
Οι μαθητέςπου αποτελούν στενές επαφές συμμαθητή τους ή εκπαιδευτικού που αποτελεί επιβεβαιωμένου 

περιστατικού COVID-19 δεν παραμένουν σε κατ’ οίκον απομόνωση (καραντίνα), αλλά θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επιπλέον διαγνωστικούς ελέγχους στο διάστημα των 7 ημερών μετά την τελευταία επαφή 
με το επιβεβαιωμένο κρούσμα 

Ειδικότερα: 
Α)Οι μαθητές χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο: θα πρέπει να υποβληθούν σε  δύο επιπλέον rapid 

test) δωρεάν στα Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του ΕΟΔΥ, + τους προληπτικούς 
συστηματικούς ελέγχους τα 2 self test δηλαδή που πραγματοποιούν ανά εβδομάδα για να προσέλθουν στη 
σχολική μονάδα. 

Β.Ειδικότερα για τους μαθητές που   κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο από το κρούσμα, τότε 
επιπλέον των δύο ανωτέρω rapid test και των δύο self test για την προσέλευση στο σχολείο, θα πρέπει την 
εβδομάδα εκείνη να κάνουν και 3 επιπλέον self-test τα οποία θα τους προμηθεύσει το σχολείο (τα σχολεία θα 
έχουν απόθεμα self-test για τον σκοπό αυτό). Δηλ. οι μαθητές αυτοί θα υποβληθούν σε καθημερινό έλεγχο για 7 
ημέρες από την τελευταία επαφή με το κρούσμα. 

Στόχος των πολύ αυξημένων ελέγχων σε περίπτωση επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19  είναι η διασφάλιση 
της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Οι στενές επαφές με κρούσμα θα εξακολουθούν να παρακολουθούν 
στενά την υγεία τους και να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση για ενδεχόμενη εκδήλωση συμπτωμάτων ύποπτων 
για λοίμωξη COVID-19 για 14 ημέρες μετά την έκθεση. 

 
Ζ Τι προβλέπεται σε περίπτωση συγκατοίκησης με κρούσμα επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19;  
 
Μαθητές οι οποίοι δεν  έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, και οι οποίοι είναι στενές επαφές 

επιβεβαιωμένου κρούσματος  μέλους της οικογένειάς τους με το οποίο συμβιώνουν κάτω από την ίδια στέγη, 



μετά από ενημέρωση του Σχολείου, θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα για 10 ημέρες ύστερα από την τελευταία 
επαφή τους με το κρούσμα, και να επιστρέφουν στις σχολικές δραστηριότητες την 11η ημέρα, εφόσον 
παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου [ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test) ή μοριακό τεστ (RT-PCR)] τη 10η ημέρα. 

 
- Εάν το τεστ είναι αρνητικό: άρση της καραντίνας, αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής 

προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των 14 
ημερών 

 
.-Εάν το τεστ είναι θετικό: ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 

χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ. 
 
 
 

7. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

• Σταδιακή και με σειρά  προσέλευση το πρωί  και αποχώρηση το μεσημέρι. Αποφυγή συνωστισμού όχι μόνο 
παιδιών αλλά και γονέων κατά την παραλαβή των μαθητών .Η διαδικασία γίνεται με υπομονή και 
τήρηση των αποστάσεων 

 
•  Πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών/τριών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου 

προγράμματος (προσευχή και ενημέρωση  γαι διάφορά θέματα ) τηρωντας    
 

• Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές/τριες κάθε τμήματος/υποτμήματος στο προαύλιο οι οποίοι έχουν 
προκαθοριστεί με χρωστική ουσία. 
 

• Σταδιακή και με σειρά  έξοδος των μαθητών/τριών στο προαύλιο κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων . 
 

 
• η τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής - χρήση αντισηπτικών, 
• Τήρηση απόστασης στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά την είσοδο έξοδο από τις αίθουσες 

διδασκαλίας. 
 
 

• Φυσικός αερισμός των αιθουσών κατά την έναρξη των μαθημάτων και στα  διαλείμματα. 
 

• Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ) στα διαλείμματα. 
 

• Απαγόρευεται οι μαθητές να φέρνουν από τος σπίτι αντικείμενα  όπως τάπες αυτοκόλλητα τα οποία 
ανταλλάσσουν. 

 
 

• Δεν επιτρέπεται η εισοδος τρίτων προσώπων (εκτός εκπαιδευτικών και μαθητών) στο χώρο του Σχολείου, 
εντός του σχολικού ωραρίου) 

• Επιμελής καθαρισμός των αιθουσών και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων 
 

8. Αποχώρηση : 
Προς αποφυγή συνωστισμού η αποχώρηση γίνεται σταδιακά. Οι μαθητές περιμένουν στον αύλειο χώρο ανά τάξη  σε 
συγκεκριμένη περιοχή που αντιστοιχεί στην τάξη τους και σε συγκεκριμένες θέσεις που έχουν καθοριστεί με 
χρωστική ουσία. Πρώτα αποχωρούν οι μαθητές της Α΄τάξης, ύστερα της Β΄τάξης ύστερα της Γ΄τάξης κτλ. με τη 
σειρά . Τελευταίοι αποχωρούν οι μαθητές με τα λεωφορεία και στη συνέχεια με τα ποδήλατα. Η διαδικασία γίνεται με 
υπομονή και τήρηση των αποστάσεων. 
Γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει κοντά στην πόρτα, αρχικά  να βρίσκονται οι γονείς της Α΄τάξης , στη συνέχεια να 
πλησιάζουν οι γονείς της Β΄τάξης , της Γ΄τάξης  για να παραλαμβάνουν σταδιακά τους μαθητές.κτλ. 
Είναι άσκοπο να βρίσκεστε κοντά στην πόρτα όλοι οι γονεις όλων των τάξεων ταυτοχρόνως. Η διαδικασία γίνεται με 
υπομονή ηρεμία και τήρηση των αποστάσεων.Αν τηρηθούν οι διαδικασίες η αποχώρηση  θα γίνει απρόσκοπτα , με 
ασφάλεια και χωρίς μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. 
 

9. . Οδηγίες ατομικής υγιεινής 
• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων οποιουδήποτε μαθητή εμφανίζει 

συμπτώματα λοίμωξης   αναπνευστικού ή πυρετό , σύμφωνα με τις Οδηγίες που σας δίνονται στην 
παράγραφο Νο 6 με θέμα: «Ενέργειες που αφορούν τη διαχειριση κρουσμάτων COVID (πιθανών ή 
επιβεβαιωμένων) στη σχολική μονάδα». 



• Σε βήχα ή πταρμό, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, 
απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των 
χεριών 

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση  του κινδύνου μόλυνσης. 
• Αποφυγή κοινής χρήσης ειδών γραφικής ύλης (π.χ. μολύβια, γόμες, μαρκαδόροι) και άλλων προσωπικών 

αντικειμένων. Κάθε μαθητής έχει το δικό του μαρκαδόρο   και σφουγγάρι (λευκού πίνακα)  για τον 
πίνακα. 

• Απαγορεύεται τα παιδιά να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. Τα παιδιά θα έχουν  
δικό τους σκεύος νερού ή αναψυκτικού. 
Συνεχής υπενθύμιση προς τους μαθητές να αποφεύγουν τους εναγκαλισμούς και χειραψίες και να 
περιορίσουν την επαφή με άλλα πρόσωπα ή άγγιγμα αντικειμένων, εκτός αν είναι απαραίτητο 
 

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής 
και υγρών, και μετά τη χρήση τουαλέτας 

• . Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους 
στους κάδους απορριμμάτων. 

• Η υγιεινή των χεριών θα γίνεται  με χρήση : 
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πουθα βρίσκεται κοντά στην είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας, και 
χρήση αντισηπτικών μαντηλιών 

• Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης 
ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων  λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος), 
παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων. 
Για κάθε απουσία μαθητών, ο γονέας οφείλει να ενημερώσει το Σχολείο  

Συστηματική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  στους κανόνες υγιεινής από το Σχολείο και την οικογένεια 
 
Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών έχουν τοποθετηθεί σε διάφορους χώρους του σχολείου αφίσες ή 
εικόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής 
 

10. Μεταφορά με ΚΤΕΛ 
Σύμφωνα με τις Οδηγίες των συναρμόδιων  Υπουργείων, κατά τη μετακίνηση των μαθητών με τα λεωφορεια του 
ΚΤΕΛ οι   μαθητές όταν εισέρχονται στο λεωφορείο κάνουν χρήση της μάσκας τους. Οι μεταφερόμενοι μαθητές  
θα πρέπει να κάθονται στη θεση τους, έχοντας τη διπλανή θέση κενή,  αν υπάρχει δυνατότητα  , και τα αδέλφια 
έχουν δυνατότητα να κάθονται σε διπλανές θέσεις.  

       Με ευθύνη του ΚΤΕΛ , τα οχήματα μεταφοράς απολυμαίνονται και αερίζονται πριν και μετά τη μεταφορά.  
 

 
Θα σας αποστέλλω και σχετικό ενημερωτικό υλικό και Οδηγίες από το Υπουργείου Παιδείας και τον ΕΟΔΥκαι θα 
ακολουθήσει σχετική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς για περαιτέρω ενημέρωση. Όλες οι ανακοινώσεις θα 
αναρτηθούν και στο blog του Σχολείου. 
Σας ευχόμαστε  με σύμπνοια ,πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, 
γιατί η Παιδεία είναι η κινητήριος  δύναμη για την πρόοδο και την προκοπή της κοινωνίας μας. 
Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με ευτυχία και προπάντων υγεία! 
 
Η Δ/ντρια του Σχολείου 
Γεωργία Κούρτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 


