
Επιστροφή στο σχολείο 

Αγαπητοί γονείς, 

επιστρέφουμε στο σχολείο την Δευτέρα 1/6/2020 αλλά με συνθήκες πολύ διαφορετικές, 

στις οποίες καλούμαστε να προσαρμοστούμε όλοι και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. 

Παρακαλούμε προς την τήρηση των οδηγιών, σας ευχόμαστε καλή επάνοδο και ζητούμε 

την κατανόηση και τη συνεργασία σας για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που είμαστε 

όλοι υποχρεωμένοι, για την επαναλειτουργία των σχολείων. 

 

 

Μιλήστε με τα παιδιά σας για την σημασία τήρησης των αποστάσεων και μέτρων 

αυτοπροστασίας, όπως για παράδειγμα να μην βάζουν τα χέρια τους στο στόμα, την μύτη 

και τα μάτια. 

Το πρωί πριν ξεκινήσετε για το σχολείο (όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει),θα πρέπει να 

κάνετε μία θερμομέτρηση στο παιδί, έτσι ώστε να γνωρίζετε και να παρακολουθείτε 

καθημερινά την θερμοκρασία του. Επίσης καλό είναι να έχετε μέσα στην τσάντα του 

παιδιού σας μία μάσκα για ώρα ανάγκης σε ένα σακουλάκι ή διαφάνεια κλειστή (δε θα 

τη φοράνε τα παιδιά, παρά μόνο αν εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα στη διάρκεια του 

ωραρίου). 

Εάν το παιδί παρουσιάζει βήχα, καταρροή ή νιώθει αδιαθεσία, πρέπει να παραμένει στο 

σπίτι. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και όταν υπάρχει στο σπίτι σας κάποιο μέλος με ύποπτα 

συμπτώματα. 

΄Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στον περιορισμό της πιθανότητας διασποράς της 

νόσου covid-19 στην κοινότητά μας. 

 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τον τρόπο επαναλειτουργίας του 

νηπιαγωγείου μας, τα εξής: 

 Κατά την διάρκεια τόσο της προσέλευσης σας στο νηπιαγωγείο όσο και της 

αποχώρησης σας, παρακαλούμε να τηρείτε τον βασικό κανόνα απόστασης του 1,5 

μέτρου, τουλάχιστον. 

 Κατά τη διάρκεια της προσέλευσης όσο και της αποχώρησης σας από το σχολείο 

δεν θα εισέρχεστε στον χώρο του νηπιαγωγείου. Η νηπιαγωγός θα παραλαμβάνει 

το παιδί στην πόρτα της εισόδου του νηπιαγωγείου. Παρακαλούμε πολύ να μην 

παρατείνεται η παραμονή σας στο σχολικό χώρο-αυλή μετά την παράδοση και 

αποχώρηση του παιδιού για κανέναν λόγο (π.χ παιχνίδι με άλλα παιδιά ), προς 

αποφυγή καταστάσεων συγχρωτισμού αλλά και της τήρησης των κανόνων που 

έχουν διδαχθεί . 

 Φυσικός αερισμός των αιθουσών θα πραγματοποιείται καθ όλη την διάρκεια 

παραμονής στην τάξη αλλά και στο διάλειμμα. 

 Αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών. 



 Απαγορεύεται η ανταλλαγή προσωπικών και ατομικών αντικειμένων και για το 

λόγο αυτό κάθε μαθητής θα έχει τα ατομικά του καθημερινά αντικείμενα, 

μαρκαδόρους, κ.α. 

 Η διαρρύθμιση των αιθουσών έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τα 

σχεδιαγράμματα και οδηγίες που έχουν δοθεί μέσω του Υπουργείου Παιδείας. 

 Τέλος, όσα παιδιά εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με 

λοίμωξη COVID 19,απαγορεύεται να προσέρχονται στο νηπιαγωγείο. Συστήνεται 

η επικοινωνία με ιατρό και εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη 

εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού. Σε κάθε περίπτωση αν 

εμφανιστούν συμπτώματα παρακαλούμε να ενημερώσετε αμέσως τη διεύθυνση 

του σχολείου. 

 Για την αποφυγή συγχρωτισμού καλό είναι η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς 

να γίνεται μέσω τηλεφώνου. 

 Να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα  του Νηπιαγωγείου στην οποία 

θα αναρτώνται συνεχείς ενημερώσεις 

https://blogs.sch.gr/nipdrepa/ 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 

     Λόγω των νέων συνθηκών το ωρολόγιο πρόγραμμα θα είναι ευέλικτο ώστε να 

αποφεύγεται ο συνωστισμός. 

     Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 63417/ΓΔ4/26-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, για το 

υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, 

επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, ενώ αναστέλλεται η λειτουργία 

των σχολικών βιβλιοθηκών. 

Το ολοήμερο τμήμα δεν θα λειτουργεί. 

 

Καθαριότητα & Απολύμανση 

 

    Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη συστηματική καθαριότητα και απολύμανση των 

χώρων του νηπιαγωγείου καθώς και των επιφανειών, των υλικών και των παιχνιδιών. Το 

νηπιαγωγείο μας έχει προμηθευτεί όλα τα αναγκαία μέσα απολύμανσης. Παράλληλα, 

προβλέπεται συστηματικός φυσικός αερισμός των χώρων σε όλη τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Κανόνες Ατομικής Υγιεινής   

 

https://blogs.sch.gr/nipdrepa/


Τόσο κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση των παιδιών στου κανόνες υγιεινής και η 

συστηματική εφαρμογή αυτών και ειδικότερα: 

Τακτικό πλύσιμο χεριών με  υγρό σαπούνι και νερό ή εφαρμογή αλκοολούχου 

αντισηπτικού διαλύματος. 

Το νηπιαγωγείο μας έχει προμηθευτεί τις αναγκαίες ποσότητες αντισηπτικού διαλύματος 

γι’ αυτό δεν κρίνεται αναγκαίο να φέρνουν τα παιδιά αντισηπτικό από το σπίτι. 

Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης 

και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του 

χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο 

των χεριών. 

Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. 

Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και ατομικών παιχνιδιών. 

Προβλέπεται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό των νηπιαγωγείων  

 

  Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος 

          Σε περίπτωση που στο σχολείο κάποιος μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα που 

κριθούν ύποπτα, έχει καθοριστεί συγκεκριμένος χώρος παραμονής του μαθητή και 

ειδοποιούνται άμεσα οι γονείς για να το παραλάβουν ενώ καλούνται να ενημερώνουν το 

νηπιαγωγείο καθ’ όλη την  πορεία της ασθένειας. Ακολούθως, γίνεται απολύμανση των 

χώρων και τηρούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

    Κάθε πρωί, πριν την προσέλευση στο σχολείο, είναι σημαντικό να γίνεται 

θερμομέτρηση των παιδιών στο σπίτι. Στο παραμικρό ύποπτο σύμπτωμα (δέκατα, βήχας, 

μπουκωμένη μύτη, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, διάρροια, εμετός) το παιδί πρέπει να 

παραμείνει στο σπίτι και να ενημερωθεί άμεσα ο παιδίατρος. 

 

   Ομαλή Προσαρμογή Παιδιών 

 

  Σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν τα παιδιά ομαλά στην καινούρια αυτή 

πραγματικότητα του σχολείου κρίνεται καθοριστική η συνεργασία με τους γονείς. Πριν 

την επιστροφή στην τάξη είναι σημαντικό οι γονείς να προετοιμάσουν τα παιδιά για τις 

διαφορετικές συνθήκες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν (διαχωρισμός τμημάτων, 

τήρηση αποστάσεων, ατομική χρήση υλικών…) καθώς και να τα εκπαιδεύσουν στην 

τήρηση μέτρων ατομικής υγιεινής. 

   Εμείς, από την πλευρά μας, ως εκπαιδευτικοί έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε 

να διασφαλίσουμε πρωταρχικά την υγεία των παιδιών αλλά και να τους προσφέρουμε 

ένα όσο το δυνατόν ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, παρέχοντάς τους ερεθίσματα 

μάθησης και δημιουργίας, παρά τις δύσκολες συνθήκες! 



 

Παραμύθι για να τους διαβάσετε πριν έρθουν στο σχολείο 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-

3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_63d286ef487b437fb4aaa3c6ea2c01c4.pdf 

 

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_63d286ef487b437fb4aaa3c6ea2c01c4.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_63d286ef487b437fb4aaa3c6ea2c01c4.pdf

