
Αγαπητοί μας γονείς και κηδεμόνες,  

Αγαπημένα μας παιδιά,  

Ενημέρωση αναφορικά με την εφαρμογή του Υγειονομικού 

Πρωτοκόλλου για τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στο Δημοτικό 

Σχολείο Μακεδονίτισσα Α’ 
 

Μία νέα σχολική χρονιά ξεκινά, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή, στη σχολική 

καθημερινότητά μας, ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε μία πιο φυσιολογική ρουτίνα. Σίγουρα όμως, η 

φετινή χρονιά θα έχει μεγάλες και σημαντικές προκλήσεις που αφορούν όχι μόνο στην υγεία των παιδιών 

μας αλλά και των γονιών, των εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή προσπάθεια. 

Σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών φοίτησης των μαθητών/ριών και του 

κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού των σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΠΑΝ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιδημιολογικής 

Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, έχει ετοιμάσει το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα σχολεία 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Ειδικά Σχολεία, Ολοήμερα Σχολεία). Το 

σχολείο μας έχει προχωρήσει εκ νέου σε έναν νέο, λεπτομερή σχεδιασμό για την ασφαλή επιστροφή των 

μαθητών/τριών μας στο Μακεδονίτισσα Α’ και την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Έχει επίσης 

ετοιμαστεί για την υποδοχή των μαθητών/τριών την πρώτη μέρα λειτουργίας των μαθημάτων, η οποία 

ορίστηκε από το ΥΠΠΑΝ ως η 14η Σεπτεμβρίου 2020. Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Σχολεία 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, πάνω στο οποίο έχουμε βασίσει τον νέο μας σχεδιασμό, έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα τόσο του ΥΠΠΑΝ όσο και του Σχολείου μας και μπορείτε να το μελετήσετε.  

Η εφαρμογή του νέου Υγειονομικού Πρωτοκόλλου  σε μεγάλο βαθμό συνεχίζει τους κανόνες και τις νέες 

ρουτίνες και συμπεριφορές που είχαμε αναπτύξει και καλλιεργήσει με τα παιδιά κατά το άνοιγμα των 

σχολείων στις 21 Μαΐου 2020. Βασικός στόχος παραμένει η εξοικείωση και αυτοματοποίηση ενός 

συνόλου συνηθειών που αφορούν στην ατομική υγιεινή και στην τήρηση αποστάσεων. Τα μέτρα 

προστασίας είναι για όλους τους χώρους και για όλους μας. Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας είναι 

συλλογική και επιβάλλει ενότητα και συνεργασία. Και γι’ αυτό ζητούμε τη συμβολή σας γι’ ακόμη μία 

φορά ώστε τα παιδιά μας να αυτοματοποιήσουν τις ρουτίνες και στο σπίτι και να τις κατακτήσουν ως 

δεξιότητες ζωής.    

Προς ενημέρωσή σας, η σχολική μας μονάδα θα εφαρμόσει τα πιο κάτω, υλοποιώντας το νέο 

υγειονομικό πρωτόκολλο και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητικού και 

Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ):  

1. Ετοιμασία σχολικού χώρου  

Οι χώροι του σχολείου έχουν ετοιμαστεί για να υποδεχτούν τους μαθητές σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΥΠΠΑΝ. Η βασική διαφοροποίηση για τη φετινή χρονιά είναι ο αριθμός των μαθητών στην τάξη. Για να 

επιτύχουμε την επιστροφή όλων των παιδιών, το ΥΠΠΑΝ έχει αποφασίσει να γίνει μια χωροταξική 

τοποθέτηση και ένωση θρανίων με καλύμματα, ώστε να τηρούνται αποστάσεις. Το συνεργείο έχει 

επισκεφτεί το σχολείο μας και έχει πραγματοποιήσει την συγκόλληση σύμφωνα με τις οδηγίες, και όλες 



οι αίθουσες είναι έτοιμες. Τα λοιπά μέτρα που αφορούν στο σχολικό χώρο και είχαμε πέρσι, συνεχίζουν. 

Σηματοδότηση υπάρχει σε κάθε τάξη και στην είσοδο του σχολείου για να τηρούνται οι αποστάσεις. Έχει 

τοποθετηθεί από τον Μάη αλκοολούχο διάλυμα (µε περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) στην είσοδο κάθε 

τάξης του σχολείου και στις τουαλέτες. Οι χώροι έχουν αεριστεί και θα αερίζονται καθημερινά. Έχουν 

επίσης τοποθετηθεί αφίσες εντός των αιθουσών διδασκαλίας, στους χώρους υγιεινής και σε άλλα μέρη 

του σχολείου σχετικά με το ορθό πλύσιμο των χεριών και άλλες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας. Η απολύμανση των χώρων καθώς  και σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών συχνής χρήσης, 

πόμολα κ.λπ. έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται πολύ πιο σχολαστικά καθημερινά από τις 

καθαρίστριες του σχολείου μας. Η Σχολική Εφορεία Έγκωμης και ο Σύνδεσμος Γονέων του Σχολείου μας, 

μας έχουν εφοδιάσει με χλωρίνη, αντισηπτικό και άλλα υλικά καθαρισμού για να καλύψουν τις 

αυξημένες ανάγκες.  

2. Προετοιμασία των μαθητών για τις νέες ρουτίνες στο σχολείο  

Παρακαλούμε όπως όλα τα παιδιά έχουν μαζί τους καθημερινά μόνο τα μαθήματα της συγκεκριμένης 
μέρας και η τσάντα τους να είναι όσο πιο ελαφριά γίνεται. Κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο 
τα δικά του υλικά και προσωπικά αντικείμενα (μολύβια, χρωματιστά, ρίγα, κασετίνα, βιβλία, τετράδια 
κ.λπ.), γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά έχουν μαζί τους ό,τι χρειάζονται. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από άλλους/άλλες και έτσι δεν θα μπορούν να δανειστούν. 
Διευκρινίζουμε πως τόσο αυτά, όσο και όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα μέσα στη βαλίτσα των παιδιών 
είναι αυστηρά προσωπικά και σε καμία περίπτωση δεν τα μοιράζονται με άλλα παιδιά ούτε 
επιτρέπεται να τα αγγίξει άλλος. Το σχολείο στοχεύει να δώσει όλα τα βιβλία στους μαθητές/μαθήτριες, 
τα οποία θα κρατήσουν στο σπίτι, φέρνοντας καθημερινά μόνο όσα αφορούν τα μαθήματα της μέρας. 
Παρακαλούμε διασφαλίστε ένα χώρο όπου θα τα έχουν συγκεντρωμένα, αφού κάποια τεύχη θα 
χρησιμοποιούν αργότερα. Το σκεπτικό είναι να αποφύγουμε εκ νέου προβλήματα με τα βιβλία που 
παρατηρήθηκαν στην αρχή της πανδημίας με το κλείσιμο των σχολείων.  

Οι μαθητές θα μπορούν να έχουν μαζί τους φαγητό σε περιτύλιγμα ή συσκευασία μιας χρήσης, και 
νερό. Το σχολικό κυλικείο θα λειτουργεί και θα μπορούν να εφοδιαστούν τα προϊόντα που προνοούνται 
στον αναρτημένο τιμοκατάλογο για το 2020-21 και με τις συνθήκες που επιβάλλουν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που αφορούν στα κυλικεία. Σε καμία περίπτωση τα παιδιά δεν πρέπει να μοιράζονται 
φαγητό ή νερό με φίλους τους. Καλό θα ήταν τα παιδιά να έχουν μαζί τους αντισηπτικά και κανονικά 
χαρτομάντιλα και οτιδήποτε άλλο αφορά την ατομική υγιεινή τους. Μόνο για το διάλειμμα, καλό θα ήταν 
να φοράνε καπέλο για τον ήλιο για τις μέρες με ψηλές θερμοκρασίες. Η χρήση της μάσκας είναι 
προαιρετική για τα παιδιά κάτω των 12 ετών, ενώ είναι υποχρεωτική για όλο τον πληθυσμό άνω των 12 
ετών.  

3. Προσέλευση / αποχώρηση μαθητών/τριων  

Το σχολείο μας θα χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ την πλαϊνή ανατολική πόρτα για είσοδο/έξοδο και 

παρακαλούμε να τηρείτε τις αποστάσεις ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός, τόσο κατά την προσέλευση 

όσο και την αποχώρηση. Στο σχολείο θα εισέρχονται ΜΟΝΟ οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες θα 

μεταβαίνουν κατ’ ευθείαν στην τάξη τους. Η είσοδος γονιών απαγορεύεται αυστηρά. Το κάγκελο θα 

ανοίγει στις 07:30 και θα κλείνει στις 07:45 π.μ. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εισέλθουν ούτε να 

εξέλθουν οι μαθητές από άλλο χώρο. Καθημερινά στην είσοδο του σχολείου θα βρίσκονται μέλη της 

διευθυντικής ομάδας για να υποδέχονται τους μαθητές και να τους δίνουν οδηγίες. Οι εκπαιδευτικοί 

που ασκούν καθήκοντα παιδονομίας θα επιβλέπουν την ασφαλή μετάβαση των μαθητών/ριών στις 

αίθουσες και θα μεριμνούν για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και αποστασιοποίησης. Οι δάσκαλοι 



των παιδιών θα βρίσκονται εντός της αίθουσας για να υποδεχτούν τους μαθητές και να τους υποδείξουν 

που θα καθίσουν.  

Με την λήξη των μαθημάτων, η αποχώρηση μαθητών/ριών θα γίνεται από την ίδια έξοδο. Όλα τα παιδιά 

θα αποχωρούν από το σχολείο στις 13:05. ΜΟΝΟ για την πρώτη μέρα, τα παιδιά θα οδηγηθούν από 

τον/την εκπαιδευτικό τους με τάξη, τηρώντας την απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ τους, στην έξοδο 

του σχολείου. Τα παιδιά θα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου και θα πρέπει να τα παραλαμβάνετε 

από εκεί, χωρίς να εισέρχεστε στο χώρο, προς αποφυγή επιμόλυνσης. Παρακαλούμε όπως είστε στην 

έξοδο στις 1:05 μ.μ. και παραμείνετε υπομονετικοί μέχρι να έρθει στην έξοδο του σχολείου το παιδί σας 

και κρατάτε αποστάσεις ο ένας από τον άλλον (σε ανοικτό χώρο η μάσκα είναι προαιρετική). Θυμίζουμε 

πως, κατά την αποχώρηση των μαθητών, θα παρατηρείται καθημερινά μεγάλη συγκέντρωση κοινού, 

αφού οι μαθητές του σχολείου μας είναι 312, γι’ αυτό να είστε σχολαστικοί με την εφαρμογή των μέτρων. 

Όσοι από εσάς έχετε παιδιά που μετακινούνται με λεωφορειάκι ή άλλους τρόπους, παρακαλούμε 

βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα σχετικά διατάγματα και ότι αυτά ακολουθούνται.  

4. Πρώτη μέρα προσέλευσης των μαθητών/τριών  

 

Αναφορικά με την πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου, η προσέλευση των μαθητών των Β’ έως και 

των Στ΄ τάξεων θα αρχίσει στις 7:30 π.μ. όταν θα ανοίξουν τα κάγκελα του σχολείου (και όχι νωρίτερα) 

και θα ολοκληρωθεί στις 7:45 π.μ. Όλη η διευθυντική ομάδα του σχολείου θα κατευθύνει τα παιδιά στις 

νέες τους τάξεις. Για διευκόλυνση της προσέλευσης των παιδιών και την αποφυγή συνωστισμού, 

αναρτήσαμε στη σελίδα μας τα πιο κάτω σχεδιάγραμμα του σχολείου, όπου φαίνονται οι τάξεις στις 

οποίες θα κατευθυνθούν οι μαθητές. Να διευκρινίσουμε πως οι περσινές τάξεις έχουν παραμείνει με τον 

ίδιο αριθμό, ως εξής:   

 

 

 

2019-20 2020-21 

Α’1  Β’ 1 

Α’2  Β’ 2 

Α’ 3 Β’ 3 

Β’ 1 Γ’ 1 

Β’ 2 Γ’ 2 

Γ’ 1 Δ’ 1  

Γ’ 2 Δ’ 2 

Γ’ 3 Δ’ 3 

Δ’ 1 Ε’ 1 

Δ’ 2 Ε’ 2 

Ε’ 1 Στ’ 1 

Ε’ 2  Στ’ 2  

 



 



 



Αναφορικά με τα παιδάκια της Α’ τάξης, το ΥΠΠΑΝ έδωσε οδηγίες για κάποιες διαφοροποιήσεις. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης Δημοτικού θα παρουσιαστούν στο σχολείο την 

πρώτη ημέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 στις 9.30 π.μ., προκειμένου να μπορέσουν όσοι γονείς/ 

κηδεμόνες το επιθυμούν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους εντός του σχολείου. Κάθε παιδί της Α’ τάξης, 

κατά την προσέλευσή του την πρώτη ημέρα, μπορεί να συνοδεύεται εντός του σχολείου από έναν 

ενήλικα (γονέα/κηδεμόνα). Η προσέλευση θα γίνει στο διάστημα 9:30 π.μ. μέχρι 9:40 π.μ. από το 

κάγκελο του σχολείου, που θα ανοίξει ειδικά για τον σκοπό αυτό.  Κατά την είσοδο στο σχολείο, θα 

τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (χρήση μάσκας μόνο για τους ενήλικες και τήρηση 

αποστάσεων). Παρακαλούμε τη θετική ανταπόκριση από όλες τις οικογένειες, για να υπάρχει αίσθημα 

ασφάλειας. Οι διευθετήσεις αυτές ισχύουν ΜΟΝΟ για την πρώτη μέρα. Από την Τρίτη 15/9/20, οι ώρες 

προσέλευσης των μαθητών της Α’ τάξης θα είναι οι ίδιες με τις ώρες προσέλευσης όλων των 

υπολοίπων μαθητών, δηλαδή 7:30 – 7:45 π.μ. 

 

Τα παιδιά και οι γονείς θα υποδεχτεί η διευθυντική ομάδα του σχολείου, μαζί με τις εκπαιδευτικούς που 

θα αναλάβουν τις Α’ τάξεις.  Με το πέρας της κατανομής των παιδιών σε δύο τμήματα, οι γονείς θα 

πρέπει να αποχωρίσουν. Σε περιπτώσεις παιδιών που κατά τη διάρκεια της μέρας παρουσιάσουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες προσαρμογής, οι γονείς τους θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και θα συζητηθούν 

τρόποι ανάλογου χειρισμού. Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 1:05 μ.μ. και η παραλαβή θα γίνει από το 

ίδιο σημείο προσέλευσης. Αποφασίστηκε όπως, για εύλογο διάστημα, οι δασκάλες της Α’ τάξης 

κατευθύνουν τα παιδάκια στην έξοδο από τις 1:00 μ. μ., ώστε να αποχωρούν στις 1:05 μ.μ. αμέσως, και 

πριν να παρουσιαστεί μαζική αποχώρηση όλων των υπολοίπων παιδιών.  

 

5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Αναλυτικό πρόγραμμα και διδασκαλία 

Το σχολείο έχει ετοιμάσει και θα ακολουθήσει ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο θα δοκιμαστεί και θα σας 

δοθεί μόλις οριστικοποιηθεί. Μεγάλη σημασία, ειδικά τις πρώτες μέρες λειτουργίας μας,  θα δοθεί στην 

εκπαίδευση των παιδιών στη νέα πραγματικότητα, στην καλλιέργεια υγειονομικής κουλτούρας 

ασφάλειας και στη βιωματική μάθηση των ρουτίνων που απαιτούνται.  

Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε αίθουσα/χώρο διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνει τους 25, και ο/η κάθε 

µαθητής/τρια θα έχει το δικό του/της χώρο και καρέκλα, τα οποία θα χρησιμοποιεί καθημερινά και για 

όλη τη διάρκεια των μαθημάτων (προς το παρόν δεν θα χρησιμοποιούνται τα εργαστήρια εκτός από το 

εργαστήριο του Σχεδιασμού & Τεχνολογίας). Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 

θρανίο ή καρέκλα άλλου/άλλης συµµαθητή/τριάς τους. Η διάταξη των θρανίων ή/και του τρόπου που 

κάθονται τα παιδιά στην αίθουσα διδασκαλίας έχει καθοριστεί και έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

υπάρχει μεταξύ των παιδιών απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου. Τόσο κατά την είσοδο όσο και 

κατά την έξοδο από την τάξη τα παιδιά θα πρέπει να βάζουν αντισηπτικό και να πλένουν τα χέρια τους 

με τον καθορισμένο τρόπο.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αρχικά μέσα από ενότητες που έχουν ετοιμαστεί από το ΥΠΠΑΝ 

για όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα και αφορούν στις πυρηνικές γνώσεις που είναι προ-

απαιτούμενες της ύλης της κάθε τάξης, ώστε η διδασκαλία της νέας ύλης να είναι ομαλή. Τις μέρες που 

τα παιδιά θα διδάσκονται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, θα πρέπει να  έρχονται στο σχολείο με τα 

ρούχα της γυμναστικής για όλη τη διάρκεια της μέρας, όπως προνοεί το πρωτόκολλο. Αναφορικά με τις 

διδακτικές πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τηρούν αποστάσεις από τους μαθητές για λόγους 



προστασίας. Ως αποτέλεσμα, οι διδακτικές μέθοδοι θα διαφοροποιηθούν και θα προσαρμοστούν, ώστε 

να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.  

6. Διαλείμματα  

Το σχολείο μας θα κάνει μια μικρή αναπροσαρμογή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους πριν να φάνε το πρώτο διάλειμμα και να 

αποφεύγεται ο συγχρονισμός µαθητών/ριών στις βρύσες. Έχει επίσης γίνει διαχωρισμός των εξωτερικών 

χώρων/της σχολικής αυλής σε ζώνες παιδονομίας, ώστε να υπάρχουν διακριτοί χώροι για τις διάφορες 

τάξεις. Τα παιδιά θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται κατά τα διαλείμματα τόσο στην αυλή όσο και στον 

χώρο των τουαλετών από εκπαιδευτικούς. Ο κάθε εκπαιδευτικός θα επιτηρεί μία ζώνη/ομάδα μαθητών 

ώστε κατά τις μετακινήσεις των παιδιών στον χώρο του σχολείου να τηρούνται οι προβλεπόμενες 

αποστάσεις ασφαλείας. Η μετακίνηση στον όροφο θα απαγορεύεται αυστηρά. Θα πρέπει επίσης τα 

παιδιά να κρατούν προσεκτικά όλα τα πράγματά τους και να μην τα αφήνουν στην αυλή. Σε περίπτωση 

που παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα (θερμοκρασίες πάνω των 37˚ C, σκόνη στην 

ατμόσφαιρα, κτλ.) το σχολείο θα ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΠΑΝ και τα παιδιά θα 

παραμένουν στην τάξη τους υπό την επίβλεψη δασκάλου τους, θα τρώνε στο θρανίο τους και θα 

απασχολούνται δημιουργικά.  

7. Απουσίες μαθητών/ εκπαιδευτικών 

Το σχολείο παρακολουθεί σχολαστικά τις απουσίες των μαθητών, για λόγους συστηματικής 

παρατήρησης της υγειονομικής εικόνας του σχολείου. Παρακαλούμε όλους τους γονείς των οποίων τα 

παιδιά τους θα απουσιάζουν, όπως ενημερώσουν τη διεύθυνση είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο του 

σχολείου ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων.   

8. Παρουσίαση συμπτωμάτων/ Αντιμετώπιση ύποπτου και επιβεβαιωμένου κρούσματος 

Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια ή εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού του σχολείου 

παρουσιάσει συμπτώματα σύμφωνα με τη «Λίστα Κλινικών Συμπτωμάτων για Καθημερινό 

Αυτοέλεγχο» (την οποία έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας για εύκολη πρόσβαση)  τότε παραμένει 

υποχρεωτικά στο σπίτι. Το οικείο περιβάλλον (γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/μαθήτριας) προβαίνει 

αμέσως σε επικοινωνία με τον/την προσωπικό ιατρό/παιδίατρο και ενημερώνει τη διεύθυνση του 

σχολείου, προκειμένου να προβεί σε όλα τα απαραίτητα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία καθορίζονται 

από τα πρωτόκολλα που ισχύουν γι’ αυτά τα θέματα.  

Σε περίπτωση που παιδί ήρθε σε στενή επαφή με ύποπτο περιστατικό (ισχυρή υποψία), τότε παραμένει 

στο σπίτι σε αναμονή του αποτελέσματος του εργαστηριακού ελέγχου του ύποπτου κρούσματος. Σε 

περίπτωση που παιδί ήρθε σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, τότε παραμένει στο σπίτι για 

14 ημέρες κάτω από τη φροντίδα Προσωπικού Ιατρού.  Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι 

υποχρεωτική για άτομα άνω των 12 ετών, για αυτό οι εκπαιδευτικοί θα φορούν μάσκα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διδασκαλίας και σε κλειστούς χώρους. Η χρήση μάσκας από παιδιά είναι προαιρετική, ενώ 

δεν συστήνεται η χρήση της κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 

9. Επισκέπτες στο σχολείο 

Η είσοδος γονέων/κηδεμόνων ή/και άλλων προσώπων εντός του σχολείου απαγορεύεται αυστηρά. 

Σε πολύ εξαιρετικές και απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και πάντοτε μετά από την έγκριση της 



διεύθυνσης του σχολείου, μπορεί να εισέλθει άλλο άτομο εκτός των εργαζομένων και των 

μαθητών/ριών στον χώρο του σχολείου. Νοείται ότι στην εξαιρετική περίπτωση που θα κριθεί ότι άλλο 

άτομο είναι ανάγκη να εισέλθει στον χώρο του σχολείου, πρέπει απαραίτητα να τηρεί τα μέτρα 

ασφάλειας και υγείας που ισχύουν. Θα εισέλθει από  την κεντρική είσοδο, στην οποία έχει 

τοποθετηθεί τραπέζι με γάντια, μάσκες και αντισηπτικό, τα οποία θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά. 

Παράλληλα θα τηρείται αυστηρά ημερολόγιο εισόδου και λεπτομερής καταγραφή του τι έκανε το 

άτομο που εισήλθε, ποιους χώρους επισκέφθηκε και με ποιους ήρθε σε επαφή. 

Αναφορικά με την επικοινωνία σας με το σχολείο συστήνεται όπως γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και 

τηλεφωνικώς.  

 

Οι πιο πάνω αποφάσεις ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν μετά τις πρώτες μέρες λειτουργίας του 

σχολείου, αν κριθεί πως κάποιες πρακτικές χρήζουν βελτίωσης ή αλλαγής. Εξυπακούεται επίσης πως το 

σχολείο θα συμμορφώνεται με νέες οδηγίες που πιθανό να προκύψουν είτε από την επιδημιολογική 

ομάδα, είτε από το αρμόδιο υπουργείο.  

Ας πετύχουμε μαζί την Υγειονομική Ασφάλεια και Υγεία των παιδιών μας, των εκπαιδευτικών μας, του 

προσωπικού του σχολείου μας και της κάθε οικογένειάς μας. 

 

Η διευθύντρια 

Μαρία Λοή  


