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Αφίδνες, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες, 
  

Σας αποστέλλουμε  τα μέτρα πρόληψης για τον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού σύμφωνα με τα 

πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ που θα ισχύσουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 

2020. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως το Σχολείο ακολουθεί στο ακέραιο τις επίσημες οδηγίες 

της Πολιτείας, με γνώμονα την προάσπιση της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του 

διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. 

 

Μεταφορά μαθητών - προσέλευση & αποχώρηση 
 

 

Σχολικά 
1. Σας συστήνουμε να γίνεται έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων πριν από 

την αναχώρησή τους από το σπίτι. Θερμή παράκληση να μην αποστέλλετε τα παιδιά σας στο 

Σχολείο σε περίπτωση που εμφανίζουν συμπτώματα κοινού κρυολογήματος και μέχρι να 

αναρρώσουν πλήρως.  

2. Στις στάσεις αναμονής του σχολικού λεωφορείου, όταν υπάρχουν παιδιά από διαφορετικές 

οικογένειες, τηρούνται οι αποστάσεις με ευθύνη των γονέων. 

3. Πριν από την επιβίβαση των μαθητών στο σχολικό λεωφορείο θα πραγματοποιείται  

θερμομέτρηση με θερμόμετρο υπέρυθρων ακτίνων. Ο γονέας δεν πρέπει να αποχωρεί πριν από 

τη θερμομέτρηση. Σε περίπτωση που ένας μαθητής εμφανίζει πυρετό μεγαλύτερο από 37.3 δεν 

θα επιβιβάζεται στο σχολικό. 

4. Η προστατευτική μάσκα  στα σχολικά λεωφορεία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές και θα 

πρέπει να εφαρμόζεται  πριν από την επιβίβαση. Μάσκα θα φορούν και ο οδηγός και η συνοδός. 

5. Οι μαθητές κατά την επιβίβασή τους στο σχολικό λεωφορείο θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με 

αντισηπτικό που θα δίνεται από τη συνοδό. 

6. Κρίνεται απαραίτητη η σταθερή συνύπαρξη των ίδιων ατόμων στο σχολικό λεωφορείο καθώς και 

η διατήρηση της συγκεκριμένης θέσης για κάθε μαθητή. Παιδιά ίδιας οικογένειας και παιδιά που 

ανήκουν στο ίδιο σχολικό τμήμα προτιμάται να κάθονται σε διπλανές θέσεις.  

7.  Για κάθε σχολικό λεωφορείο θα καταρτιστεί πλάνο θέσεων το οποίο θα τηρείται απαρέγκλιτα.  

8. Δεν θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα για αλλαγή σχολικού λεωφορείου.  

9. Τα παράθυρα των σχολικών λεωφορείων θα παραμένουν ανοικτά, εφόσον το επιτρέπουν οι 

καιρικές συνθήκες.  

10. Στη λήξη του ημερήσιου προγράμματος και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά 

την αποχώρηση, οι μαθητές θα αποχωρούν σταδιακά και θα μεταβαίνουν απευθείας στα σχολικά. 

11. Σε καθημερινή βάση και ιδιαίτερα πριν και μετά από κάθε δρομολόγιο θα πραγματοποιείται 

συστηματική καθαριότητα των οχημάτων με έμφαση σε μπάρες, χειρολαβές, λείες επιφάνειες τις 

οποίες οι μαθητές αγγίζουν συστηματικά.  
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12. Μετά από την επίσκεψη του οχήματος σε συνεργείο, ΚΤΕΟ κ.λ.π. πραγματοποιείται απολύμανση. 

13. Επιτηρείται καθημερινά η εφαρμογή των βασικών κανόνων υγιεινής, καθαριότητας και 

απολύμανσης των σχολικών λεωφορείων από τους υπευθύνους. 

14. Οι ίδιοι κανόνες υγιεινής και η καθημερινή επιτήρηση αυτών αφορούν και τα πούλμαν των δύο 

αξιόπιστων τουριστικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται το Σχολείο.  
 

 

Μεταφορά με ίδιο μέσο 
1. Για τους μαθητές που προσέρχονται με ίδιο μέσο η πρωινή θερμομέτρηση θα γίνεται στην είσοδο 

του Σχολείου.  

2. Στη λήξη του ημερήσιου προγράμματος μαθητές που αποχωρούν με ίδιο μέσο θα εξέρχονται 

τελευταίοι από τις αίθουσες διδασκαλίας και θα περιμένουν τους γονείς τους ανά τάξη, στο Αίθριο 

του Σχολείου τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις ανά τμήμα και φορώντας μάσκα. Οι γονείς θα 

παραλαμβάνουν τα παιδιά στην κεντρική είσοδο. 

 

 
 

Σχολική ζωή 
 

 

Μετακινήσεις εντός σχολικού χώρου 

1. Μετά την αποβίβαση από το σχολικό, ειδική σήμανση στο προαύλιο θα διευκολύνει την τήρηση 

των αποστάσεων ασφαλείας κατά την είσοδο των μαθητών στο κτήριο. 

2. Για  την αποφυγή δημιουργίας συνωστισμού στους διαδρόμους η μετακίνηση των μαθητών εντός 

του κτηρίου θα γίνεται με βάση ειδική διαγράμμιση σε όλους τους διαδρόμους και τα 

κλιμακοστάσια, ενώ υπάρχει και σχετική σήμανση στους τοίχους για την τήρηση των αποστάσεων. 

3. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Σχολείου 

(σχολικές αίθουσες, τουαλέτες, κυλικείο κτλ.) για εκπαιδευτικούς, μαθητές, διοικητικό  και 

βοηθητικό προσωπικό. Προτείνουμε να προμηθεύσετε το παιδί σας με δύο μάσκες και με θήκες 

όπου θα μπορούν να τις αποθηκεύουν με ασφάλεια και να το εκπαιδεύσετε ως προς την ορθή 

χρήση της μάσκας.   

4. Δεν θα πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στο  προαύλιο πριν από την έναρξη του 

ωρολογίου προγράμματος και η διαδικασία της προσευχής θα πραγματοποιείται στην αίθουσα. Σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαία η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού  μαθητών στο προαύλιο, αυτή 

θα γίνει με χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων (π.χ. άσκηση εκκένωσης κτηρίου που 

πραγματοποιείται τις πρώτες ημέρες της σχολικής χρονιάς). 

 

 

Αίθουσες Διδασκαλίας 
 

1. Η είσοδος στο κτήριο και στις αίθουσες διδασκαλίας επιτρέπεται μόνον με μάσκα. 

2. Το κάθε παιδί θα πρέπει καθημερινά να έχει μαζί τους δύο επιπλέον μάσκες την κάθε μία σε 

ξεχωριστό σακουλάκι. 

3. Στα διαλείμματα και πριν την έξοδο από την τάξη, οι μαθητές μπορούν να αποθηκεύουν τη 

μάσκα τους σε πλαστικό σακουλάκι (π.χ. τροφίμων) στην τσέπη τους και με την επιστροφή τους, 

πριν από την είσοδο στην τάξη, να τη φορούν. Εναλλακτικά, μπορούν να φυλάσσουν τη μάσκα 



 

στην τσάντα τους (μέσα σε σακουλάκι ή πλαστικό φάκελο με κουμπί) και με την επιστροφή τους 

στην τάξη, να χρησιμοποιούν πρώτα αντισηπτικό χεριών και κατόπιν να τη φορούν πριν την 

έναρξη του μαθήματος. 

4. Φιάλες αντισηπτικού για γρήγορη απολύμανση των χεριών θα υπάρχουν σε όλες ανεξαιρέτως 

τις αίθουσες διδασκαλίας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί απολυμαίνουν τα χέρια τους σε κάθε 

είσοδό τους στην τάξη για μάθημα καθώς και κατά την έξοδό τους από την τάξη. Προτείνουμε οι 

μαθητές να έχουν και δικό τους  ατομικό απολυμαντικό ή και μαντιλάκια. 

5. Οι μαθητές του Δημοτικού θα παρακολουθούν τα μαθήματα σε διαρκώς αεριζόμενες 

συγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας σε σταθερές θέσεις. Θα υπάρχει σε όλους τους χώρους 

πλάνο τάξης (εάν χρειαστεί να γίνει αλλαγή για  λόγους παιδαγωγικούς αυτό θα γίνεται με 

συγκεκριμένη διαδικασία από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και την έγκριση του Διευθυντή. 

6. Σε όλες τις αίθουσες τα θρανία είναι προσανατολισμένα  προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να 

μειώνεται η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα. 

7. Οι αίθουσες θα καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση σε όλα τα διαλείμματα. 

 

Εργαστήρια & βοηθητικοί χώροι 

 
1. Στα εργαστηριακά μαθήματα (Εικαστικά, Τεχνολογία) όπου υπάρχουν εργαλεία κοινής χρήσης, το 

μάθημα θα γίνεται με γάντια μιας χρήσεως που θα απορρίπτονται στη λήξη του μαθήματος.  

2. Τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια στα Εργαστήρια Πληροφορικής θα απολυμαίνονται στη λήξη 

κάθε μαθήματος. 

3. Και στα εργαστήρια οι μαθητές θα κάθονται σε σταθερές θέσεις. 

4. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση της Βιβλιοθήκης από τους μαθητές. 

5. Η χρήση ανελκυστήρα θα επιτρέπεται μόνον σε περιπτώσεις τραυματισμού κάποιου μαθητή και 

πάντοτε με τη χρήση προστατευτικής μάσκας.  
 

 

Ξένες Γλώσσες 
Αγγλικά 

1. Για τις τάξεις Α’ και Β’ Δημοτικού (Α &Β Junior τάξεις)  όπου η προσαρμογή των μικρών μαθητών 

είναι πιο απαιτητική και η τήρηση των μέτρων απαιτεί πιο εντατική εκπαίδευση και επίβλεψη,  

το μάθημα των Αγγλικών θα πραγματοποιείται ανά τμήμα και όχι σε επίπεδα. Έτσι, οι μαθητές 

των τάξεων αυτών δεν θα αναμειγνύονται με μαθητές άλλων τμημάτων.   

2. Για τις τάξεις Γ’ ,Δ’ , Ε΄ και Στ’ Δημοτικού  το μάθημα των Αγγλικών κάθε τμήματος θα 

πραγματοποιείται σε 2 επίπεδα- ομάδες που θα αποτελούνται μόνον από μαθητές του ίδιου 

τμήματος. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών παραμένει ο ίδιος.  
 

Γαλλικά - Γερμανικά 
3. Για τις τάξεις Γ’ ,Δ’ και Ε΄ το μάθημα της Β’ Ξένης Γλώσσας θα πραγματοποιείται ανά τμήμα. Έτσι, 

οι μαθητές των τάξεων αυτών δεν θα αναμειγνύονται με μαθητές άλλων τμημάτων.  Ο αριθμός των 

διδακτικών ωρών παραμένει ο ίδιος.  
4. Στη Στ’ Δημοτικού και επειδή πολλοί μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις απόκτησης 

πτυχίων γλωσσομάθειας και υπάρχουν μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις τόσο στην ύλη όσο και στα 

επιλεγμένα βιβλία, το μάθημα θα πραγματοποιείται σε υποτμήματα. Παιδιά του ίδιου τμήματος 

θα κάθονται σε διπλανά θρανία, πάντοτε φορώντας την προστατευτική τους μάσκα. 



 

5. Σε όλα τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών των τάξεων οι βοηθητικές αίθουσες όπου απαιτούνται, 

θα αερίζονται διαρκώς και θα καθαρίζονται σχολαστικά με απολυμαντικό διάλυμα σε κάθε 

αλλαγή μαθήματος.  

6. Και στα μαθήματα αυτά οι μαθητές θα κάθονται σε σταθερές θέσεις βάσει πλάνου που θα 

τηρείται απαρέγκλιτα. 

 

Δραστηριότητες – Όμιλοι 
 

1. Κάθε τάξη πραγματοποιεί τις αθλητικές δραστηριότητες ξεχωριστά από τις άλλες. 

2. Κατά την άθληση δεν προτείνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας. 

3. Ο εκπαιδευτικός θα μεριμνά για την υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού από τα παιδιά κατά την 

έναρξη και στο τέλος κάθε αθλητικής δραστηριότητας.  Οι κανόνες ατομικής υγιεινής  τηρούνται 

όσο είναι δυνατό και κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων.  

4. Οι μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών πλένονται και απολυμαίνονται μετά 

από κάθε χρήση. 

5. Σε όλες τις δραστηριότητες, ακόμη και σε αυτές που πραγματοποιούνται σε εξωτερικό χώρο, οι 

μαθητές θα ομαδοποιούνται σε διακριτές υποομάδες από το ίδιο τμήμα. 

6. Στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε εσωτερικό χώρο (μπαλέτο, καράτε) οι μαθητές 

θα έχουν όσο είναι δυνατόν σταθερές θέσεις στην αίθουσα ανά τμήμα, πάντοτε με την τήρηση 

των κοινωνικών αποστάσεων υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων καθηγητών. Για παράδειγμα, στο 

Μπαλέτο οι θέσεις στη μπάρα θα είναι σταθερές, ενώ στον Μοντέρνο Χορό θα συμμετέχουν παιδιά 

του ίδιου τμήματος σε ξεχωριστές χορογραφίες. Ευνόητο είναι ότι οι αίθουσες θα αερίζονται, θα 

καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση. Το ίδιο ισχύει και για τον 

χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό. 

7. Στο κολυμβητήριο ακολουθούνται τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα χλωρίωσης και ως εκ τούτου 

δεν υπάρχει καμία επισφάλεια για τη διασπορά του κορωνοϊού. Έχει προβλεφθεί ξεχωριστή 

διαδρομή για κάθε τμήμα, ενώ οι βοηθητικοί χώροι διαμορφώθηκαν εκτάκτως έτσι ώστε κάθε 

τμήμα να χρησιμοποιεί διαφορετικά αποδυτήρια και ντους. 

8. Κατά το στέγνωμα των μαλλιών με πιστολάκι, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, επιβάλλεται η 

χρήση μάσκας.  

9. Η σύσταση για την αποφυγή συγχρωτισμού μαθητών από διαφορετικές τάξεις επιβάλλει 

διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των Ομίλων. Οι Όμιλοι φέτος θα λειτουργήσουν ανά τμήμα ή 

τάξη, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός μαθητών σε κάθε ομάδα. Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιοι 

μαθητές να διοχετευτούν από τους δασκάλους τους μετά από συζήτηση σε διαφορετικούς Ομίλους 

από αυτούς που είχαν αρχικά επιλέξει ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. 
 

 

Διαλείμματα 
1. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν προβλεφθεί διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες τάξεων, ώστε 

να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά την έξοδο και είσοδο των μαθητών και κατά την παραμονή 

τους στους αύλειους χώρους.  Πρώτη ομάδα: οι τάξεις  Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού και δεύτερη ομάδα 

σε διαφορετικό χρόνο οι τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 



 

2. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν θα επιτρέπεται η παραμονή μαθητών στο εσωτερικό του 

κτηρίου, εκτός αν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.  Στα προαύλια του Σχολείου έχουν 

προβλεφθεί ξεχωριστοί χώροι για κάθε τάξη. 

3. Στη διάρκεια του διαλείμματος, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν προσωπικά τους 

αντικείμενα ή φαγητό.  

4. Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ. μπάλες κλπ.).  

5. Μαθητές κάθε τάξης θα παίζουν μόνο μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μπάλα (ή 

μπάλες), με την επίβλεψη εκπαιδευτικού.  

6. Για λόγους υγιεινής δεν θα επιτρέπεται στους μαθητές να χρησιμοποιούν τις βρύσες ή τον ψύκτη 

για να πίνουν νερό, ενώ θα επιτρέπεται να γεμίζουν το μπουκάλι τους παρουσία συναδέλφου που 

θα εποπτεύει την τήρηση των κανόνων υγιεινής.  

7. Η διανομή γλυκών σε περιπτώσεις γενεθλίων ή ονομαστικής εορτής  θα επιτρέπεται μόνο στις 

αίθουσες διδασκαλίας παρουσία εκπαιδευτικού. Επιβάλλεται τα κεράσματα να είναι σε ατομική 

συσκευασία. 
 

Κυλικείο  
1. Το κυλικείο θα λειτουργεί, όπως προβλέπεται από τις επίσημες οδηγίες, διαθέτοντας μόνον 

τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν από την 

ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό.  

2. Επειδή το κυλικείο στεγάζεται σε εσωτερικό χώρο, οι μαθητές κατά την αναμονή τους 

επιβάλλεται να φορούν την προστατευτική τους μάσκα.  

3. Φιάλες αντισηπτικού διαλύματος θα υπάρχουν στο κυλικείο, προκειμένου τα παιδιά να 

απολυμαίνουν τα χέρια τους μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος.  

4. Το προσωπικό των κυλικείων έχει εκπαιδευτεί ώστε να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς 

κανόνες καθαριότητας, απολύμανσης του χώρου και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό 

πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά 

τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης επιφανειών κλπ.).  

5. Ευνόητο είναι ότι το προσωπικό θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα και γάντια 

κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων).  

 

Σίτιση 
1. Η λήψη των γευμάτων θα γίνεται στο θρανίο των παιδιών στην τάξη τους με την τήρηση των 

απαραίτητων αποστάσεων.  

2. Μαθητές που καταναλώνουν γεύμα για το οποίο δεν απαιτούνται σκεύη (π.χ. σάντουιτς) 

μπορούν να γευματίζουν εκτός της αίθουσας, εφόσον το επιθυμούν και οι καιρικές συνθήκες το 

επιτρέπουν. 

3. Το φαγητό θα παρασκευάζεται από τη σεφ του Σχολείου με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

υγιεινής. Το φαγητό θα προσφέρεται κλειστό σε συσκευασία μια χρήσης.  

4. Οι μαθητές που θα σιτίζονται από το σπίτι θα πρέπει να φέρνουν το φαγητό τους σε τσάντα με 

παγοκύστη ή σε θερμός, γιατί δεν θα παραδίδεται για ζέσταμα ή για φύλαξη στο ψυγείο.  

5. Προτείνουμε να προμηθεύσετε τα παιδιά σας με ένα σουπλά ή μια μικρή πετσέτα, ώστε να 

ακουμπούν το φαγητό τους στο θρανίο. 

 

 

 



 

Εκδρομές – Εκδηλώσεις  
 

1. Σύμφωνα με την πρόταση του ΕΟΔΥ, δεν έχουν προγραμματιστεί για τη φετινή σχολική χρονιά 

εκπαιδευτικές επισκέψεις. Επιλεκτικοί περίπατοι μεμονωμένων τμημάτων σε εξωτερικό χώρο και 

με τήρηση όλων των μέτρων κοινωνικής απόστασης και ατομικής υγιεινής, πιθανόν να 

πραγματοποιηθούν, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.  

2. Οι εκδηλώσεις (π.χ. εορτασμοί Εθνικών Επετείων) θα γίνονται μόνο με την παρουσία μαθητών και 

εκπαιδευτικών στα τμήματά τους, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός μεγάλων ομάδων 

παιδιών.  
 

Εκπαιδευτικοί  
1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι εργαζόμενοι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας 

τους φορούν προστατευτική μάσκα και τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες ατομικής υγιεινής. 

2. Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι εργαζόμενοι θα θερμομετρούνται κατά την είσοδό τους στις 

εγκαταστάσεις του Σχολείου. Σε περίπτωση που εμφανίζουν δεκατική πυρετική κίνηση (<37.3) δεν 

θα τους επιτρέπεται η είσοδος στο Σχολείο. 

3. Όλοι οι χώροι παραμονής του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις 

επίσημες οδηγίες, ώστε να διευκολύνουν την τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης. 
 

 

Γραμματεία 
1. Προστατευτικά πάνελ από πλέξιγκλας καθώς και σήμανση για την τήρηση αποστάσεων έχουν 

τοποθετηθεί στις Γραμματείες.  

2. Φιάλες αντισηπτικού για γρήγορη απολύμανση των χεριών υπάρχουν σε όλες ανεξαιρέτως τις 

Γραμματείες. 

3. Υπάρχει ξεχωριστή  τηλεφωνική συσκευή για χρήση από τους μαθητές, η οποία απολυμαίνεται 

μετά από κάθε χρήση. 
 

Επισκέπτες  
1. Η προσέλευση γονέων μετά τις 08.30 π.μ στους χώρους του Σχολείου παρακαλούμε να γίνεται μόνο 

με ραντεβού που μπορείτε να κλείσετε με τις Γραμματείες των βαθμίδων και όχι τις ώρες 

προσέλευσης, αποχώρησης ή διαλειμμάτων, όπου οι μαθητές είναι εκτός των τάξεών τους.  

2. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για κάθε επισκέπτη στον χώρο του Σχολείου. 

3. Η ώρα εισόδου και εξόδου επισκεπτών στο Σχολείο καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο στην είσοδο. 

 

Κανόνες Ατομικής Υγιεινής  & Καθαρισμός 

 

Εκπαίδευση μαθητών στους κανόνες ατομικής υγιεινής 

1. Από την πρώτη μέρα θα δοθούν οδηγίες σε όλους τους μαθητές για τη χρήση της προστατευτικής 

μάσκας, την τήρηση αποστάσεων και για βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής με επεξήγηση της 

λογικής των μέτρων σε συνδυασμό με τη συζήτηση των χαρακτηριστικών του ιού και της νόσου με 

τρόπο κατάλληλο για κάθε ηλικία.  

2. Στις οθόνες των διαδρόμων θα προβάλλονται βίντεο για τη σωστή χρήση της μάσκας και τις 

πρακτικές πλυσίματος των χεριών. 



 

3. Καθώς η  ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των μαθητών αντενδείκνυται, σας παρακαλούμε να 

βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας έχουν μαζί τους όλα τα είδη που χρειάζονται για τα μαθήματά τους 

(γεωμετρικά όργανα, μολύβι, στυλό, γόμα). 

 

Σχολικοί χώροι 
1. Η καθαριότητα του Σχολείου έχει ενισχυθεί από μεγάλο αριθμό βοηθητικού προσωπικού 

επιφορτισμένου με συγκεκριμένα καθήκοντα.  

2. Οι εργασίες καθαρισμού πραγματοποιούνται με χρήση γαντιών τα οποία, μετά τη χρήση τους, 

απορρίπτονται. 

3. Μετά τη λήξη των διαλειμμάτων και την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες, θα καθαρίζονται με 

απολυμαντικό οι διάδρομοι και τα κλιμακοστάσια καθώς και οι λείες επιφάνειες, οι κουπαστές, 

τα χερούλια, τα πόμολα, οι διακόπτες, τα κουμπιά του ασανσέρ κτλ.  

4. Τα  WC θα απολυμαίνονται τακτικά πολλές φορές μέσα στη μέρα. Στους διαδρόμους έξω από τις 

τουαλέτες έχουν τοποθετηθεί σημεία αναμονής με ειδική σήμανση στο δάπεδο και στους τοίχους, 

ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. Είναι υποχρεωτική η υγιεινή χεριών (πλύσιμο, χρήση 

αντισηπτικού) μετά την τουαλέτα. 

5. Καθημερινά μετά τη λήξη των μαθημάτων και μετά την αποχώρηση των μαθητών και του 

προσωπικού όλοι οι χώροι του Σχολείου και οι λείες επιφάνειες (πόμολα, διακόπτες, πάγκοι, 

γραφεία, θρανία, δάπεδα κ.ά)  θα καθαρίζονται σχολαστικά, θα αερίζονται και θα ακολουθεί 

απολύμανση.  

6. Ο προαύλιος χώρος θα καθαρίζεται επίσης καθημερινά με απορρυπαντικά και νερό. 

7. Όσον αφορά τα σχολικά λεωφορεία, σε καθημερινή βάση και ιδιαίτερα πριν και μετά από κάθε 

δρομολόγιο θα πραγματοποιείται συστηματική καθαριότητα με έμφαση σε μπάρες, χειρολαβές και 

λείες επιφάνειες που οι μαθητές αγγίζουν συστηματικά και θα αερίζονται προς ανανέωση του 

κυκλοφορούντος αέρα.  

 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι  η υγεία και ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού είναι για εμάς 

απόλυτη προτεραιότητα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστούν 

οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής σε όλη τη σχολική κοινότητα. 
 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε 

διευκρίνιση. 

 

 

Από την Διεύθυνση του Δημοτικού 

  



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα  

ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 
 

Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος ή ομάδα υπευθύνων για τη διαχείριση υπόπτων 

κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του.  

  Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη 

αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19.  

 Ενημερώνεται για τις τρέχουσες οδηγίες σχετικά με θέματα COVID-19 σε εκπαιδευτικές μονάδες και την 

αντιμετώπισή τους. 

 Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις οικογένειες των παιδιών, τις αρμόδιες υπηρεσίες Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης και Υπουργείου Παιδείας, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφερειακής Ενότητας και τον ΕΟΔΥ. 

 Έχει την ευθύνη διαμόρφωσης, εξοπλισμού (π.χ. εξοπλισμός ατομικής προστασίας, μάσκες, γάντια, κλπ) 

και λειτουργίας του προκαθορισμένου χώρου απομόνωσης περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα 

συμβατά με COVID-19 στο σχολείο. 

 Διαμορφώνει λίστες ατόμων που ήρθαν σε επαφή με ύποπτο η επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19, 

για την ιχνηλάτηση επαφών και την επιδημιολογική διερεύνηση. 

 

Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 

  Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 ΕΚΤΟΣ του χώρου του 

σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το Σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. 

 

 Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 ΕΝΤΟΣ του Σχολείου, γίνονται 

τα παρακάτω: 

  Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού  

  Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη,  

μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας  

  Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής.  

  Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά  

αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης 

βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων). 

  Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του 

παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας  

  Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί εμφανίζει 

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό 

τεστ. 

  Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά 

αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-

koronoios-covid-19- odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).  

 

 



 

Εάν κάποιος εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα 

συμβατά με λοίμωξη COVID-19  

  Εάν ένα μέλος του προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 ΕΚΤΟΣ του 

χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιεί το σχολείο. 

  Εάν ένα μέλος του προσωπικού εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 ΕΝΤΟΣ του 

χώρου του σχολείου τότε μπορεί να γίνει: 

 

 Αποχώρηση από το χώρο του σχολείου όταν είναι εφικτό. 

 Παραμονή για σύντομο χρονικό διάστημα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φορώντας απλή 

χειρουργική μάσκα και τηρώντας το πρωτόκολλο που περιγράφεται και για τους μαθητές. 

  Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον τα συμπτώματα είναι 

συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. 

  Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εκπαιδευτικός ή το άλλο προσωπικό παραμένει σε απομόνωση 

και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία 

του  

(https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida- ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).  

 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό 

 Ο Γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο  

διαχείρισης COVID-19 του σχολείου.  

  Ο Υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Παιδείας, τον Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας 

και τον ΕΟΔΥ ή για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών 

του κρούσματος (προσωπικού και παιδιών κλπ.),  

  Γίνεται ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που 

κινήθηκε το κρούσμα.   

  Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την 

έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς 

τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.  

  Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας/τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με 

οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο 

σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες. Για τα απαραίτητα μέτρα στην περίπτωση 

εκπαιδευτικού με θετικό τεστ ο οποίος/η οποία έχει έρθει σε επαφή με περισσότερα άτομα ή τμήματα, 

θα πρέπει να γίνεται ειδική κάθε φορά εκτίμηση κινδύνου. 

  Επιπρόσθετα, η απομάκρυνση παιδιών/προσωπικού άλλων τμημάτων ή και ολόκληρου του 

σχολείου θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά 

την ιχνηλάτηση των επαφών.  

 Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ΔΕΝ απαιτείται η διενέργεια νέου 

τεστ. 

 Σε περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό τεστ που διδάσκει συστηματικά (τουλάχιστον 2 διδακτικές 

ώρες μέσα στο διάστημα 48 ωρών πριν την έναρξη των συμπτωμάτων) σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, οι 

μαθητές του τμήματος αυτού θα θεωρούνται στενές επαφές. 

 Σε περίπτωση εκπαιδευτικού με θετικό τεστ που διδάσκει σε περισσότερα τμήματα ή έχει έρθει σε 

επαφή με περισσότερα άτομα, για τον προσδιορισμό των απαραίτητων μέτρων, θα πρέπει να γίνεται 



 

ειδική κάθε φορά εκτίμηση κινδύνου για τυχόν στενές επαφές εντός 48 ωρών πριν από την έναρξη των 

συμπτωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

o Τον αριθμό των ωρών που δίδαξε σε κάθε τμήμα 

o Τη συστηματική ή μη χρήση μάσκας 

o Την τήρηση των αποστάσεων από τα άτομα στα οποία ήρθε σε επαφή 

o Τη διάρκεια της επαφής με τα άτομα αυτά. 

 Σε περίπτωση που το επιβεβαιωμένο κρούσμα χρησιμοποιεί σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει να 

απομακρυνθούν από το σχολείο σύμφωνα με τις παραπάνω στενές επαφές (διπλανή θέση, ή στην 

αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς ως προς το επιβεβαιωμένο κρούσμα) που είχε στο 

σχολικό λεωφορείο κατά τις 48 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. 
 

Στενές επαφές του ατόμου με επιβεβαιωμένο COVID-19 

 Αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος από τον Υπεύθυνο 

διαχείρισης COVID-19. 

 Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών θα απομακρυνθούν από το σχολείο, 

με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο 

σύμπτωμα, θα επιστρέφουν μετά από 14 ημέρες από την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 

περιστατικό. 

 Εάν κατά τη διάρκεια της 14ημερης καραντίνας, άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, εκδηλώσει 

συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει να υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο: 

o Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό, αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

o Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό, παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ήμερου. 

 ΔΕΝ συνιστάται καθολικός εργαστηριακός έλεγχος των ασυμπτωματικών στενών επαφών. 
 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό 

Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την 

πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.  
 

Σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού που δεν έχει υποβληθεί σε μοριακό τεστ 

Ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός που είναι ύποπτο κρούσμα COVID-19 και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει 

υποβληθεί σε μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο 10 ημέρες μετά την έναρξη των 

συμπτωμάτων και την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού και την 

ύφεση των συμπτωμάτων εφόσον υπάρχει α) εναλλακτική διάγνωση ΚΑΙ β) δεν υπάρχει επιδημιολογική 

σύνδεση με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. 

 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας ενός μαθητή αναπτύξει κάποιο από τα ακόλουθα 

συμπτώματα: πυρετό, πονοκέφαλο, πονόλαιμο, διάρροια, βήχα, έμετο, καταρροή, κόπωση, δύσπνοια, 

μυϊκό πόνο / πόνο στις αρθρώσεις ή ο μαθητής έχει έρθει σε επαφή με άτομο που τελεί υπό διερεύνηση 

ή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού από την ημέρα της τελευταίας επαφής με το υπό διερεύνηση 

άτομο ή το επιβεβαιωμένο κρούσμα και για 14 ημέρες ή έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, παρακαλούμε όπως 

δηλωθεί στη Διεύθυνση κάθε βαθμίδας προς διαχείριση και διενέργεια γενικής εκτίμησης κινδύνου στον 

χώρο του Σχολείου. Στην περίπτωση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κούσματος μέλους της οικογένειας του 

μαθητή συστήνεται ο κατ οίκον περιορισμός και του μαθητή για 10 ημέρες ή η διενέργεια τεστ covid19 για 

επιβεβαίωση ότι δεν νοσεί και ο ίδιος. 
 

 


