
Γυμνάσιο-Λ.Τ Σούρπης                                Σχολικό  Έτος 2020-21 

Οδηγίες-Κανόνες Λειτουργίας-λόγω covid 19 

 

 Φοράμε όλοι ανεξαιρέτως μάσκα στον εσωτερικό χώρο του 

Σχολείου και την αφαιρούμε μόνο όταν βγαίνουμε στο 

Προαύλιο. 

 (Οδηγίες σωστής χρήσης μάσκας υπάρχουν σε κάθε τμήμα και στο 

διάδρομο και αναλυτικότερες θα πάρουμε από τους υπεύθυνους των 

τμημάτων μας) 

 Αποφεύγουμε όσο γίνεται αγκαλιές και χειραψίες, γνωρίζουμε 

τους φίλους μας και είμαστε προσεκτικοί. 

 Καθόμαστε ένας –ένας στο θρανίο που θα επιλέξουμε και η 

θέση μας θα παραμείνει σταθερή. Επίσης  είμαστε υπεύθυνοι 

για την καθαρότητά του. 

 Στην αίθουσα δεν ανταλλάσσουμε αντικείμενα, στυλό, γόμες, 

διορθωτικά, κέρματα κτλ κατά τη διάρκεια του μαθήματος και 

φροντίζουμε τα δικά μας. 

 Όταν φταρνιζόμαστε ή βήχουμε χρησιμοποιούμε τον αγκώνα 

μας. 

 Αντισηπτικό για χρήση υπάρχει σε κάθε αίθουσα και στην 

είσοδο του Σχολείου σε δύο σημεία. 

 Διατηρούμε την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο, και 

ρίχνουμε τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους και τα 

καλάθια που βρίσκονται στις αίθουσες, διαδρόμους και στο 

προαύλιο. 

 Κατεβαίνουμε από τον πάνω όροφο κατά τμήμα σιγά-σιγά και 

χωρίς φωνές ακολουθώντας το Διάγραμμα που είναι 

τοιχοκολλημένο.       β2-β1-Β1-Β2-γ-Α-Γ 

 Παραμένουμε στο διάλειμμα στο χώρο της αυλής στο χώρο που 

έχει οριστεί για την Τάξη μας με τις χρωματιστές γραμμές 

κόσμια και κρατώντας αποστάσεις . 

 Προσέχουμε ιδιαίτερα στην τουαλέτα και πλένουμε τα χέρια 

μας πριν και μετά τη χρήση της.  

 Στο Κυλικείο κρατούμε τις αποστάσεις πατώντας στα stop και 

δείχνουμε υπομονή. Μπορούμε να γράφουμε παραγγελία με το 



όνομά μας σε χαρτάκι που υπάρχει σε κουτί, ώστε να είναι 

έτοιμη στο διάλειμμα και να προλαβαίνουμε να τρώμε. 

 Αν αισθανθούμε αδιαθεσία απευθυνόμαστε στους καθηγητές 

μας και στη Διευθύντρια. 

 Στο σχολείο υπάρχει θερμόμετρο ανέπαφο για θερμομέτρηση 

και ορισμένη αίθουσα για χρήση σε περίπτωση κρούσματος. 

 Για την προσέλευση στο σχολείο, την παραμονή-απομάκρυνση, 

την ασφάλεια-συμπεριφορά-διαγωγή, τις απουσίες, ισχύει ο 

υπάρχων εσωτερικός κανονισμός που είναι αναρτημένος στην 

Ιστοσελίδα μας. 

 Είμαστε ήρεμοι-υπομονετικοί και υπεύθυνοι. 

 Τηρούμε τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ και παραμένουμε όλοι ασφαλείς. 
    

 

                                                                      Η Διευθύντρια 

 


