ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,
βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για την προστασία της υγείας των μαθητών, της δημόσιας
υγείας, και της ασφάλειας της γενικής κοινότητας, των οδηγιών και των μέτρων για την
επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και τις
οδηγίες του ΥΠΑΙΘ που ανακοινώθηκαν στις 29/04/2020,
ΕΠΕΙΔΗ πρόκειται για σοβαρά θέματα υγείας και προστασίας της γενικής κοινότητας
συγχρωτισμού:
1.Οι μαθητές θα εισέρχονται στο σχολείο ένας - ένας (με μεταξύ τους απόσταση
τουλάχιστον 1,5 μέτρου) και θα μεταβαίνουν αμέσως στην καθορισμένη θέση εντός της
αίθουσας που θα τους υποδεικνύει ο διδάσκων.
Κάθε τμήμα θα χωριστεί αλφαβητικά σε δύο ομάδες. Θα σταλεί σχετικό email προκειμένου
ο κάθε μαθητής να γνωρίζει σε ποια ομάδα ανήκει και πότε θα έρθει στο σχολείο.
Εντός της αίθουσας οι μαθητές δεν θα μετακινούνται από τις προκαθορισμένες θέσεις
τους.
Στα διαλείμματα:
1.
2.
3.
4.

Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο
Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος/ υποτμήματος στο προαύλιο
Φυσικός αερισμός των αιθουσών στο διάλειμμα
Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ)

Επίσης, κατά τα διαλείμματα θα ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του ΕΟΔΥ περί
συγχρωτισμού ατόμων.
2. Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες για την υγειονομική συμπεριφορά τους , οι
οποίες απορρέουν από τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και του ΕΟΔΥ σχετικά με τα
μέτρα ατομικής υγιεινής και την τήρηση της κοινωνικής απόστασης για την αποφυγή
συγκέντρωσης των μαθητών και συγχρωτισμό ακόμα και κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων, κατά τα οποία θα πρέπει να διατηρείται η μεταξύ τους απόσταση
τουλάχιστον 1,5 μέτρου.
3. Οι μαθητές προμηθεύονται με τη φροντίδα της οικογένειας τα απαραίτητα για τη
διατροφή τους, λόγω των κλειστών κυλικείων, καθόσον απαγορεύεται ΡΗΤΑ τόσο η έξοδος
από το σχολείο όσο και τα ντελίβερι για την προμήθεια τροφίμων/ποτών.

1

4. Οι γονείς θα πρέπει να ειδοποιήσουν ηλεκτρονικά το σχολείο για τη μη φοίτηση του/της
μαθητή/τριας.
5.Για ψυχολογικούς λόγους για τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και υπευθυνότητας
αλλά και πρόληψης της μετάδοσης του covid 19 στο οικογενειακό περιβάλλον όπου
υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιείται από τους μαθητές η
μάσκα, η οποία και στην ουσία , σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, αποτελεί ισχυρό
μέτρο προφύλαξης από τον ιό, για την οποία υπάρχει ισχυρή σύσταση για τους χώρους,
όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι και ανάλογα με τις περιστάσεις και τις συνθήκες
του τμήματος.
6.Αν μαθητής/τρια παρουσιάσει κάποια συμπτώματα (π.χ. πυρετός, ξηρός βήχας και
καταβολή, πονόλαιμο, αρθραλγίες / μυαλγίες και ρινική συμφόρηση ρίγος – κρυάδες μυαλγίες- πονοκέφαλος- πονόλαιμος- ξαφνική διαταραχή στη γεύση και την όσφρηση, θα
μεταφερθεί στην αίθουσα απομόνωσης, με τη σήμανση «ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-COVID-19»
(αίθουσα Ι-11), όπου θα περιμένει να τον παραλάβει ΑΜΕΣΑ ο κηδεμόνας του. Στην
αίθουσα απομόνωσης ο/η μαθητής/τρια θα παραμένει μόνος/η του/της.
7.Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
8.Η παρέκκλιση από τους υγειονομικούς κανόνες σημαίνει ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση του
μαθητή από το σχολείο.
9. ΔΕΝ επιτρέπονται επισκέπτες στο χώρο της τάξης ή του σχολείου
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ επιθυμεί να συνεχίσουμε τη ζωή μας ασφαλείς, έχοντας όλες τις
δραστηριότητές μας ενεργές λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που παίρνει ο καθένας
είναι η ασφάλεια του άλλου.
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