
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  - «Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Νέας Αγχιάλου» 

Επικοινωνία με το σχολείο. 

Το Γυμνάσιο θα δεχτεί τους μαθητές του ξανά στις 18/5/2020. Όμως, οι συνθήκες δεν 

είναι πλέον οι ίδιες και Η ΠΝΠ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 «Πρόσθετα μέτρα 

και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού», επισημαίνει ότι «οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται 

να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά».  

Κατόπιν τούτου, σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία με το σχολείο μπορεί να γίνει: 

1. μέσω e-mail στο mail@gym-n-anchial.mag.sch.gr 

2. τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2428076193.  

Εφόσον, υπάρξουν περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη  παρουσία 

των ενδιαφερόμενων στο Γυμνάσιο, τότε θα πρέπει οι ίδιοι να είναι εφοδιασμένοι με 

τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα κατ’ ελάχιστον) κατά τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ. 

Τι να προσέχουν οι γονείς και κηδεμόνες 

 

-Να ενθαρρύνουν τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που είναι 

αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής (Να αποφεύγουν τη 

στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν 

αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας, να βήχουν 

και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν 

αμέσως σε κάδο απορριμμάτων και να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και 

νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη 

χρήση τουαλέτας.  

-Να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, να επικοινωνούν άμεσα με 

γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που 

παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και να ενημερώνουν το σχολείο. 

-Να αποθαρρύνουν τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά 

άτομα. 

 

Οι κανόνες που θα ισχύσουν από 18/05/2020- Η νέα σχολική πραγματικότητα  
 

 

Η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στο σχολείο γίνεται με τα αναγκαία 

μέτρα προστασίας, που έχουν προβλέψει ΕΟΔΥ και υπουργείο Παιδείας. 
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Για να περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και αποχώρηση μαθητών 

στο σχολείο, δεν θα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συγκέντρωση στον προαύλιο 

χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος. Οι μαθητές θα πηγαίνουν απ’ ευθείας στην 

αίθουσα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι δεκαπέντε (15) 

και η απόσταση μεταξύ μαθητών, καθισμένων στα θρανία, θα πρέπει να είναι 1,5 

μέτρο. Τα τμήματα των τάξεων έχουν χωριστεί στα δύο και οι μαθητές θα 

προσέρχονται στο σχολείο εκ περιτροπής. Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα 

έρχεται το μισό τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα 

θα γίνεται το αντίστροφο. Είναι, άλλωστε, σε εξέλιξη τηλεφωνική επικοινωνία και 

ενημέρωση για την προσέλευση του κάθε παιδιού.  

Όσον αφορά στη διαρρύθμιση των αιθουσών, η σχετική εγκύκλιος προβλέπει ότι τα 

θρανία θα έχουν κοινό προσανατολισμό και οι μαθητές θα κάθονται ένας ανά θρανίο 

και εναλλάξ, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του θρανίου, όχι ο ένας πίσω από τον 

άλλον. 

Ο εξαερισμός των τάξεων θα γίνεται φυσικά και προβλέπεται καθαρισμός τους δύο 

φορές την ημέρα. Διαφορετικό θα είναι και το διάλειμμα στο εξής. Οι μαθητές δεν θα 

κάνουν ενιαίο διάλειμμα και επιπλέον προβλέπεται σταδιακή έξοδος και με σειρά, 

ενώ κάθε τμήμα θα έχει διαφορετικό χώρο στο προαύλιο. Απαγορεύονται τα 

παιχνίδια με μπάλα (π.χ. βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και τα κυλικεία θα είναι 

κλειστά.  

Για περισσότερες πληροφορίες, υποστήριξη ή παρέμβαση, οι μαθητές και οι γονείς 

μπορούν να απευθυνθούν στην ειδική ομάδα επιστημόνων του ΕΟΔΥ: 

Για ιατρική υποστήριξη και παρέμβαση: 210 5212054, 210 5212056, 210 5212058  

Για ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση: 215 215 6060  

 

Ρύθμιση απουσιών μαθητών  

-  Οι απουσίες των μαθητών που θα πραγματοποιηθούν από τις 18/05/2020 δεν θα 

ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή 

κηδεμόνας τους υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η 

περίπτωση που συντρέχει : «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για 

νόσηση από COVID- 19», ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που 

ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID- 19 ή ήδη νοσεί». 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καλό είναι να επισκέπτεστε καθημερινά το blog του σχολείου μας, 

για να ενημερώνεστε για πιθανές έκτακτες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.   

 

 


