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Θέμα: Επαναλειτουργία των Δημοτικών σχολείων
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Σας πληροφορούμε , πως η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και η
επιστροφή των μαθητών/ριών θα γίνει με την αυστηρή εφαρμογή των
υγειονομικών πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και
προφύλαξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον
νέο Κορωνοϊό (COVID-19).Το Ειδικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο (θα σας το
προωθήσουμε) για τη Δημοτική Εκπαίδευση, το οποίο έχει ετοιμαστεί σε
συνεργασία του ΥΠΠΑΝ με ειδικούς του Υπουργείου Υγείας,
θα
αξιοποιήσουν
οι
εκπαιδευτικοί
για
να
ενημερώσουν
τους/τις
μαθητές/μαθήτριες για να μάθουν να αυτοπροστατεύονται και να παίρνουν
τις απαραίτητες προφυλάξεις (κανόνες απόστασης, συχνή χρήση
αντισηπτικού, μη χρήση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλους, εξηγήσεις για
τον νέο τρόπο λειτουργίας του σχολείου και διεξαγωγής των μαθημάτων,
οδηγίες συμπεριφοράς στους εξωτερικούς χώρους, την τήρηση των κανόνων
στη διάρκεια των διαλειμμάτων ή κατά τη μετάβαση τους από την τάξη σε
άλλους χώρους, οδηγίες για την άφιξη και αποχώρηση από το σχολείο).
Προτεραιότητα όλων είναι η ασφάλεια των μαθητών/ριών, αλλά και του
διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού των σχολείων για την πρόληψη της
διασποράς του ιού.
Σε αυτό το στάδιο της επαναλειτουργίας των σχολείων είναι, επίσης, πολύ
σημαντική και η δική σας συνεργασία. Σας έχουμε προωθήσει τον Οδηγό για
γονείς/ κηδεμόνες για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία
με την παράκληση να συνεργαστείτε και να συμβάλετε στην ομαλή λειτουργία
των σχολείων και στην επανένταξη των μαθητών/ριών στην κανονικότητα.
Για τους γονείς/κηδεμόνες έχει, επίσης, ετοιμαστεί σχετικό πληροφοριακό
υλικό από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το οποίο επίσης σας
προωθούμε, για να στηρίξετε τα παιδιά σας σε αυτή την πρωτόγνωρη
κατάσταση την οποία βιώνουν.
Σας πληροφορούμε πως:
● Όλοι οι χώροι του σχολείου μας έχουν απολυμανθεί, στη βάση των
οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και θα γίνει
διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων και των σχολικών χώρων, ώστε να
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μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού
και στη βάση των οδηγιών του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.
‘Εχουν αναδιαταχθεί οι αίθουσες διδασκαλίας με τοποθέτηση των θρανίων
σε απόσταση ενός μέτρου (12 μαθητές/μαθήτριες ανά αίθουσα). Τα
καθίσματα θα τοποθετηθούν στην αριστερή και δεξιά πλευρά των
θρανίων, εναλλάξ, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη
απόσταση μεταξύ των μαθητών/ριών.
‘Εχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά υγρά σε όλες τις αίθουσες όπου θα
γίνεται μάθημα, υγρό σαπούνι και χαρτοπετσέτες στα αποχωρητήρια,
σχετικές σημάνσεις για την τήρηση αποστάσεων, αφίσες του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας για το ορθό πλύσιμο και χρήση αντισηπτικού
διαλύματος.
Συστήνεται τα παιδιά να έχουν μαζί τους ατομικό αντισηπτικό χεριών .
‘Εχει προετοιμαστεί η προβλεπόμενη αίθουσα απομόνωσης σύμφωνα με το
Υγειονομικό Πρωτόκολλο, σε περίπτωση παιδιού ή ενήλικα που
παρουσιάζει συμπτώματα covid-19. Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια,
εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού του σχολείου παρουσιάσει
συμπτώματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της στο σχολείο θα
οδηγείται σε ειδική αίθουσα που προβλέπεται για απομόνωση και θα
ειδοποιούνται οι οικείοι του (στην περίπτωση μαθητή/μαθήτριας ο/η
γονέας/κηδεμόνας του) για να έρθουν να τον/την παραλάβουν.
Σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, κανένας/καμία γονέας/κηδεμόνας δεν
εισέρχεται στον χώρο του σχολείου. Οποιαδήποτε επικοινωνία με
εκπαιδευτικούς θα γίνεται τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν επιτρέπονται επισκέπτες/ριες στον χώρο της τάξης ή του σχολείου.

Η προσέλευση/αποχώρηση των παιδιών (χωρίς τη συνοδεία άλλου ατόμου)
πρέπει να γίνεται πάντα από την ίδια είσοδο/έξοδο , τηρώντας τις
αποστάσεις ασφαλείας (2μ.)
Τα τμήματα Α΄2, Β΄1, Β΄2, Γ’2, Δ΄2, Ε’2 θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από
την είσοδο κοντά στο κυλικείο.
Τα τμήματα Α’1, Β’3, Γ΄1, Δ΄1, Ε’1 θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από την
είσοδο στον χώρο στάθμευσης του πανεπιστημίου.
Τα τμήματα Στ΄1 και Στ΄2 θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από την Κεντρική
Είσοδο του σχολείου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι:
● Η προσέλευση όλων των παιδιών αρχίζει στις 07:30 π.μ. και όχι
νωρίτερα, για σκοπούς σωστής τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου
και επιτήρησης. Η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 07:45 π.μ. Τα
παιδιά, θα μεταβαίνουν αμέσως με ασφάλεια και τηρώντας τις αποστάσεις
στην τάξη τους όπου θα βρίσκεται ήδη ο/η εκπαιδευτικός.
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 ο κυλικείο θα είναι κλειστό. Τα παιδιά προτρέπονται να φέρνουν νερό
Τ
και φαγητό από το σπίτι. Οποιαδήποτε τροφή μεταφέρουν από το σπίτι στο
σχολείο θα πρέπει να μην μπορεί να αλλοιωθεί εύκολα.

Από το σχολείο
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