
Eξ αποςτάςεωσ Ημερίδα 

««ΠΠρρόόλλθθψψθθ  κκααιι  ΑΑςςφφάάλλεειιαα  ςςττοο  ΣΣχχοολλεείίοο  --  ΔΔιιααχχεείίρριιςςθθ  

CCOOVVIIDD--1199»» 

Τρίτθ  8 Σεπτεμβρίου 2020 
9.00 - 12.00   

Διοργάνωςθ:   
Δ/νςθ  Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ 

Ειςθγιςεισ 

1. «Μζτρα προςταςίασ για την αντιμετώπιςη του κορωνοϊοφ COVID-19 
και Διοίκηςη»  

Ειςθγιτρια: κ. Αικατερίνθ Καραγιϊργου, Προςωρινι Διευκφντρια 
Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ  Λάριςασ, 
 
2. «Πανδημία-COVID-19 και Υγειονομικά Πρωτόκολλα για τη 
λειτουργία των ςχολείων». 

Ειςθγθτισ: κ. Χ. Χατηθχριςτοδοφλου Κακθγθτισ Τγιεινισ και 
Επιδθμιολογίασ του Σμιματοσ Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, 
Δ/ντθσ του Περιφερειακοφ Εργαςτθρίου Δθμόςιασ Τγείασ ΕΟΔΤ, Μζλοσ 
τθσ Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων του Τπουργείου Τγείασ.  

Περίλθψθ: Η ςυγκεκριμζνθ παρουςίαςθ με τίτλο «Πανδημία COVID-19 και Υγειονομικά 

Πρωτόκολλα για τη λειτουργία των σχολείων» ζχει ωσ ςτόχο να ενθμερϊςει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και το λοιπό προςωπικό των ελλθνικϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων  ςχετικά 

με τθν αςφαλι επαναλειτουργία των ςχολείων από τον επτζμβριο του 2020. Κατά το 

ειςαγωγικό μζροσ τθσ παρουςίαςθσ αναφζρονται επιδθμιολογικά δεδομζνα για τθν 

λοίμωξθ COVID-19 ςτθν Θεςςαλία, ςτθν Ελλάδα αλλά και παγκοςμίωσ. Ακολουκεί μια 

ςφντομθ αναφορά ςτθν κλινικι ςυμπτωματολογία τθσ νόςου ςτον παιδιατρικό πλθκυςμό, 

τθν νοςθρότθτα τθσ και τον ρόλο των παιδιϊν ςτθν μετάδοςθ του ιοφ SARS-CoV-2. Αφοφ 

επιςθμανκεί θ ςθμαςία τθσ επαναλειτουργίασ των ςχολείων, γίνεται εκτεταμζνθ αναφορά 

των Τγειονομικϊν Πρωτοκόλλων πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ του ιοφ εντόσ του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ για όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ με κυριότερεσ οδθγίεσ: 

1. τθν τιρθςθ αποςτάςεων: 1) μεταξφ μακθτϊν και 2) μεταξφ μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν 
(όςο είναι εφικτό) 

2. τθν λειτουργία του ςχολείου ςε ομάδεσ παιδιϊν, οι οποίεσ ςυςτθματικά δεν 
ζρχονται ςε επαφι μεταξφ τουσ 

3. τθν ςυχνι και ορκι εφαρμογι υγιεινισ των χεριϊν 

4. τθν ςωςτι χριςθ κατάλλθλθσ προςτατευτικισ μάςκασ: 1)από εκπαιδευτικοφσ και 2) 
από μακθτζσ 



5. τον καλό αεριςμό των αικουςϊν, τθν κακαριότθτα χϊρων και τθν τακτικι 
εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ 

6. τθν αποφυγι μεγάλων ςυνακροίςεων μακθτϊν 

7. τθν αποφυγι επίςκεψθσ ςτο ςχολείο άλλων ατόμων 

8. τθν αποχι από το ςχολείο όςων εκδθλϊνουν πυρετό ι/και άλλα ςυμπτϊματα 
ςυμβατά με COVID-19 

9. τθν προςταςία μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ 

10. τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ φποπτου κροφςματοσ COVID-19 εντόσ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ 

το τζλοσ αναφζρονται δεδομζνα για τθν αποτελεςματικότθτα του προςτατευτικοφ 
ρόλου τθσ μάςκασ. 

 

3.   «Κορωνοϊόσ: ευπαθείσ ομάδεσ και υποκείμενα νοςήματα» 

Ειςθγθτισ:  κ. Κ. Γουργουλιάνθσ Κακθγθτισ Πνευμονολογίασ του 
Σμιματοσ Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και Διευκυντισ τθσ 
Πνευμονολογικισ Κλινικισ του Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου 
Λάριςασ.  

Περίλθψθ: Η    εμπειρία  απ’ τθν  πρόςφατθ   πανδθμία  ζδειξε  ότι  κινδυνεφουν  

περιςςότερο  αςκενείσ   θλικίασ  μεγαλφτερθσ  των  70  χρόνων, παχφςαρκοι, με   

καρδιοαγγειακά  και  αναπνευςτικά  χρόνια  νοςιματα. χεδόν  όλα  τα  παιδιά  που  

μολφνκθκαν  δεν   εμφάνιςαν  ςυμπτϊματα, αλλά  μετζφεραν   τθ  λοίμωξθ  ςτο 

οικογενειακό  τουσ  περιβάλλον   όπου  πικανότατα  υπάρχουν   ςυγγενείσ   τουσ  με τισ  

παραπάνω  ςυννοςθρότθτεσ. Επομζνωσ, θ   δομι  τθσ  ελλθνικισ  οικογζνειασ  με  τθ  

ςυνφπαρξθ  παπποφδων, γιαγιάδων, με  νζουσ  ενιλικεσ  απαιτεί  λιψθ  μζτρων, όπωσ  θ 

χριςθ  μάςκασ  ςτισ  ςχολικζσ  δραςτθριότθτεσ .Με   τον  τρόπο  αυτό  προςτατεφονται  τα  

ευπακι  μζλθ  τθσ  οικογζνειασ. 

4. «Πώσ να κρατήςουμε τον covid-19 μακριά από το ςχολικό 
περιβάλλον- Πρακτικζσ οδηγίεσ» 

Ειςθγιτρια: κ. Ρ. Πινακά Γενικι Γιατρόσ, υντονίςτρια ΣΟΜΤ 
Αμπελοκιπων, υντονίςτρια ΚΟΜΤ Ειδικοφ κοποφ 5θσ ΤΠΕ. 

Περίλθψθ: Προκειμζνου να διαφυλάξουμε τθν υγεία, τθν αςφάλεια και τθν ευεξία των 
μακθτϊν, των δαςκάλων, του υπόλοιπου προςωπικοφ και των οικογενειϊν και ευρφτερα 
τθσ κοινότθτασ κα πρζπει να ζχουμε καταςτρϊςει ζνα ςχζδιο και να ζχουμε κάνει μια 
προετοιμαςία. τόχοσ τθσ ομιλίασ είναι θ ενκάρρυνςθ ςυμπεριφορϊν που εμποδίηουν τθ 
μετάδοςθ του COVID-19, θ ενίςχυςθ ςυμπεριφορϊν που ςυντελοφν ςτθ διατιρθςθ υγιοφσ 
και κακαροφ περιβάλλοντοσ, ο κακοριςμόσ του τρόπου λειτουργίασ του ςχολείου τόςο 
πριν αλλά και ςτθν περίπτωςθ εμφάνιςθσ κροφςματοσ κακϊσ και θ ανάπτυξθ 
πρωτόκολλου ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και ςτουσ αρμόδιουσ 
φορείσ. 
 



 

Συηιτθςθ-Διάλογοσ επί των ερωτιςεων που κα τεκοφν από Δ/ντζσ-
τριεσ, Προϊςτάμενουσ/νεσ   και  Εκπαιδευτικοφσ των χολικϊν Μονάδων 


