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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με  σκοπό  την  σωστή  ενημέρωση,  την  άρση  ανησυχιών  και  παρεξηγήσεων,
ενημερώνουμε τους γονείς-κηδεμόνες και μαθητές-μαθήτριες μας.
 
Σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  οδηγίες  του  ΕΟΔΥ  και  του  ΥΠΑΙΘ,  μαθητές  και
μαθήτριες  που  κρίνεται  από  Ιατρούς  (Νοσοκομεία,  Κέντρα  Υγείας,  Ιδιώτες)  ή
Υγειονομικές  Υπηρεσίες  (ΕΟΔΥ  κ.α.)  ότι   πρέπει  να  παραμείνουν  υπό
παρακολούθηση για λόγους που σχετίζονται με την διάδοση COVID-19 ή άλλων (πχ
παρουσίαση  συμπτωμάτων  ακόμα  και  ήπιων,  στενές  επαφές  επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων κ.α.), 
!! με ευθύνη των γονέων-κηδεμόνων τους ΑΜΕΣΑ ενημερώνεται η Διεύθυνση του 
Σχολείου και ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ στο Σχολείο.

Για την επιστροφή στο Σχολείο, θα πρέπει να ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ οι λόγοι 
που προκάλεσαν την παρακολούθηση-απομάκρυνση από το Σχολείο, και η 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ γίνεται με την εξής διαδικασία:
1) Αφού ΠΡΩΤΑ υπάρχει η σχετική Ιατρική βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο, από 
το οποίο προκύπτει ότι ο μαθητής/η μαθήτρια μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στο 
Σχολείο, 
2) ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ τηλεφωνική ενημέρωση με την Διεύθυνση του Σχολείου όπου 
ρυθμίζεται η επιστροφή με προσκόμιση και υποβολή των απαραίτητων εγγράφων 
ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ, και
3) ΤΕΛΟΣ γίνεται η επιστροφή στο Σχολείο του μαθητή/της μαθήτριας.
Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω.

Το Σχολείο, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται, επικοινωνεί με την Διεύθυνση 
Β'θμιας Εκπ/σης Κορινθίας και τις αρμόδιες Αρχές και εφαρμόζει τα προβλεπόμενα. 
!! Αυτή την χρονική στιγμή (17-10-2020), ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ενημέρωση της 
Διεύθυνσης Σχολείου για επιβεβαιωμένο κρούσμα-θετικό τεστ σε μαθητή μας.

Το Σχολείο λειτουργεί  ΚΑΝΟΝΙΚΑ εφαρμόζοντας  ΣΥΝΕΧΩΣ τα προβλεπόμενα
μέτρα:  ενδεικτικά  η  χρήση  μάσκας  είναι  υποχρεωτική  από  όλους  (μαθητές-
προσωπικό-επισκέπτες)  στους  κλειστούς  χώρους  και  στους  εξωτερικούς  όπου
υπάρχει συνωστισμός, οι εκπαιδευτικοί επιτηρούν και φροντίζουν στα διαλείμματα
να υπάρχουν αποστάσεις και αποφυγή συγχρωτισμού, οι καθαρισμοί των χώρων και
επίπλων είναι οι προβλεπόμενοι, τα αντισηπτικά είναι διαθέσιμα παντού κ.α. 
Όπου κρίνεται σκόπιμο, γίνεται επιπλέον προσεκτικός καθαρισμός.  
Σήμερα έγινε απολύμανση των χώρων του Σχολείου, από εξειδικευμένο προσωπικό
απολυμάνσεων.

Επαναλαμβάνουμε  και  εφιστούμε  την  προσοχή  των  γονέων-κηδεμόνων,  στην
εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων-ακόμα και ήπιων, όπως πυρετός, βήχας, δύσπνοια,
γαστρεντερικά προβλήματα (εμετός,  διάρροια,  κοιλιακός  πόνος), αιφνίδια απώλεια
όσφρησης-γεύσης, που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που είναι σε
ισχύ,  όπως  σας  έχουμε  ενημερώσει  με  το  1ο Ενημερωτικό  Σημείωμα  που  σας
αποστείλαμε.
Στις περιπτώσεις αυτές, το παιδί παραμένει στο σπίτι, ζητείται Ιατρική γνωμάτευση 
και ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ το Σχολείο για κάθε αλλαγή κατάστασης του παιδιού.



Η  συνεργασία  των  γονέων-κηδεμόνων  και  των  μαθητών  με  το  Σχολείο,  είναι
απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτή τη δύσκολη κατάσταση.  
Ειδικότερα  παρακαλούμε  τους  γονείς-κηδεμόνες  για  ΑΜΕΣΗ και  ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και αποδοχή των παραπάνω διαδικασιών. 
Η ασφάλεια όλων είναι προτεραιότητα. 

Επίσης παρακαλούνται οι γονείς να εφοδιάζουν καθημερινά τα παιδιά με τουλάχιστον
2 καθαρές μάσκες προστασίας και να συζητούν την αναγκαιότητα εφαρμογής μέτρων
προστασίας.

Η εφαρμογή των  μέτρων  προστασίας  για  την  διάδοση  COVID-19,  επιβάλλει  ΝΑ
ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ στο Σχολείο γονείς-κηδεμόνες ή επισκέπτες χωρίς μάσκα
και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Σχολείο. 
Σύντομα θα ανακοινωθεί ο τρόπος που θα γίνεται με ασφάλεια η ενημέρωση γονέων-
κηδεμόνων σχετικά με την επίδοση των μαθητών-μαθητριών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 Από την Διεύθυνση του Σχολείου


