
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ 

 

∆ΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ  

από ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας (Παρασκευή, 

29/1/2021 και ώρα 19:30), 

τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ θα επαναλειτουργήσουν κανονικά δια ζώσης στο χώρο του Σχολείου, 

από ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021. 

 

Το πρόγραµµα µαθηµάτων είναι αυτό που χρησιµοποιούµε ήδη. Το πρόγραµµα κουδουνιών θα είναι 

αυτό που είχαµε πριν την διακοπή της 9-11-2020, µε πρώτο κουδούνι για την έναρξη της 1
ης

 ώρας στις 

08:20 και σχόλασµα 7
ης

 ώρας στις 14:00. Τα λεωφορεία θα µετακινηθούν όπως παλιά. Προς αποφυγή 

συνωστισµού το πρωί, καλούνται οι µαθητές-µαθήτριες που δεν χρησιµοποιούν λεωφορεία να 

προσέρχονται στα 10' προ του 1
ου

 κουδουνιού και όχι ενωρίτερα. Επίσης, το µεσηµέρι που σχολάνε, να 

αναχωρούν άµεσα για τις οικείες τους. 

 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες θα πρέπει: 

- Να έχουν µαζί τους µάσκες (υφασµάτινες, ιατρικές απλές ή ιατρικές υψηλής ικανότητας 

φιλτραρίσµατος). ∆εν επιτρέπονται οι µάσκες µε βαλβίδα. Συνίσταται να έχουν µαζί τους 

επαρκή αριθµό από µάσκες, ώστε να τις αλλάζουν κατά την διάρκεια της ηµέρας. Η ΣΩΣΤΗ 

χρήση της µάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε ΟΛΟΥΣ του χώρους του σχολείου και ΟΛΕΣ τις 

ώρες. 

- Να τηρούν αποστάσεις από άλλους σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους (αίθουσες, WC, κυλικείο, 

προαύλιο, λεωφορεία). Επισηµαίνεται ότι στα λεωφορεία, η σωστή χρήση της µάσκας έχει 

ιδιαίτερη σηµασία λόγω της αδυναµίας συνεχούς αερισµού του εσωτερικού των λεωφορείων.  

- Να είναι ντυµένοι/ντυµένες µε κατάλληλο ρουχισµό για κρύο, καθώς οι αίθουσες θα πρέπει να 

αερίζονται συνεχώς και σε τακτικά διαστήµατα πλήρως, οπότε η θερµοκρασία σε αυτές θα είναι 

χαµηλή. Τις ηµέρες µε κρύο, προτείνονται επιπλέον και γάντια - σκούφοι.  

- Να ακολουθούν όλα τα µέτρα προφύλαξης από την διάδοση του COVID-19 (πλύσιµο χεριών, 

χρήση αντισηπτικού, αποφυγή αγγίγµατος του προσώπου, αποκλειστική χρήση προσωπικών 

αντικειµένων, προφύλαξη σε βήξιµο-φτέρνισµα, κτλ).  

 

Σε περίπτωση που εµφανιστούν ύποπτα συµπτώµατα-έστω και µεµονωµένα (πυρετός, βήχας, ναυτία, 

δύσπνοια, αιφνίδια ανοσµία-αγευσία, γαστρεντερικά συµπτώµατα) οι µαθητές/µαθήτριες θα πρέπει να 

παραµένουν στο σπίτι τους, να αναζητείται ιατρική γνωµάτευση και να ενηµερώνεται άµεσα το 

Σχολείο. Σε περίπτωση που τα συµπτώµατα εµφανιστούν ενώ οι µαθητές/µαθήτριες βρίσκονται 

Σχολείο, θα ειδοποιούνται οι κηδεµόνες για να παραλάβουν τους µαθητές/τις µαθήτριες. Σε περίπτωση 

επαφής µε επιβεβαιωµένο κρούσµα, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να ειδοποιείται το Σχολείο (τηλεφωνικά το 

πρωί τις ώρες λειτουργίας και µε e-mail ή messenger το απόγευµα). 

 

Η είσοδος στο Σχολείο τρίτων προσώπων (γονέων, κηδεµόνων, πολιτών για βεβαιώσεις-απολυτήρια 

κτλ), θα επιτρέπεται ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ, σε 

συγκεκριµένο χρόνο και µε τήρηση των µέτρων προφύλαξης (µάσκα, αποστάσεις).  

 

Η λειτουργία σε ένα συγκρότηµα, δύο σχολικών µονάδων µε σύνολο σχεδόν 500 µαθητών και 

εκπαιδευτικών, σε συνθήκες πανδηµίας, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από όλους, ώστε να διαφυλαχθεί το 

σηµαντικότερο αγαθό. Η υγεία µας. Με τη συνεργασία των µαθητών-µαθητριών και των γονέων-

κηδεµόνων τους, θα πετύχουµε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας.  

 

              Καλή συνέχεια. 

 Εκ µέρους του Συλλόγου ∆ιδασκόντων 

Ο ∆ιευθυντής 

 

Κωνσταντίνος Μπάτος 

 


