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ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΤΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Αγαπητοί γονείς,
Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2020-2021 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα
μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που θα εφαρμοστούν από το σχολείο
μας με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προστασία της υγείας
όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του
Υπουργείου Παιδείας.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
i.
ii.

iii.
iv.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνεται κανονικά στις 08.15.
Οι μαθητές θα εισέρχονται στον αύλειο χώρο του σχολείου από τις 08:05 έως τις 08.15
και θα κατευθύνονται στο σημείο που θα συγκεντρώνεται το τμήμα στο οποίο
ανήκουν (ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α΄) φροντίζοντας να κρατούν πάντα τις αποστάσεις
μεταξύ τους. Στις 08.15 θα πηγαίνουν ανά τμήμα στην αίθουσά τους με την επίβλεψη
των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, τις οδηγίες των οποίων θα πρέπει να ακολουθούν
πιστά.
Για την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών θα χρησιμοποιούνται και οι δύο
είσοδοι του σχολείου (Ναυαρίνου και Ύδρας).
Κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των μαθητών ενδέχεται να σημειωθεί
συνωστισμός στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Σε αυτήν την περίπτωση η
χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
i.
ii.

iii.
iv.

v.

Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους
μαθητές όλων των τάξεων, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και
για τους επισκέπτες της σχολικής μονάδας.
Πιο συγκεκριμένα, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου και
β) στους εξωτερικούς χώρους του σχολείου όταν υπάρχει συνωστισμός (π.χ.
προσέλευση και αποχώρηση μαθητών, διαλείμματα).
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη
διάρκεια της γυμναστικής / άθλησης.
Από την υποχρεωτική χρήση της μάσκας εξαιρούνται οι κατηγορίες μαθητών που
ορίζονται στην οικεία Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3780/08-09-2020). Οι εν λόγω
μαθητές προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα
σχετικά δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν είναι συνεπής ως προς την υποχρεωτική
χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος
στη σχολική τάξη και θα λαμβάνει απουσία, ενώ θα παραμένει σε ειδικό χώρο μέχρι
την παραλαβή του από τους γονείς / κηδεμόνες του.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
i.

ii.

Τα τμήματα θα κάνουν διάλειμμα εκ περιτροπής (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) και οι μαθητές θα
προαυλίζονται σε συγκεκριμένο χώρο - διαφορετικό για κάθε τμήμα (ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Β΄), προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών
ομάδων μαθητών.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις
ασφαλείας και να ακολουθούν απαρέγκλιτα τις οδηγίες – υποδείξεις των
εφημερευόντων εκπαιδευτικών.
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iii.

Η είσοδος στις τουαλέτες του σχολείου επιτρέπεται μόνο σε δύο μαθητές/τριες τη
φορά. Σε περίπτωση αναμονής οι μαθητές/τριες, τηρώντας τις προβλεπόμενες
αποστάσεις, θα στέκονται στα σημεία ειδικής σήμανσης.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ
i.

ii.

iii.
iv.

Το κυλικείο του σχολείου μας θα λειτουργήσει τηρώντας τα μέτρα υγιεινής, όπως
ορίζονται στις οδηγίες που έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς. Οι μαθητές
μπορούν να προμηθευτούν από αυτό μόνο υγρά και τρόφιμα που είναι
συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί πριν την ώρα διάθεσής τους και φυλάσσονται σε
ατομικές συσκευασίες.
Κατά την αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο οι μαθητές θα πρέπει
- να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου (θα υπάρχει σχετική
σήμανση στο έδαφος) και
- να φορούν τη μάσκα τους.
Δίπλα στο ταμείο του κυλικείου θα βρίσκεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών
το οποίο συνιστάται να χρησιμοποιούν οι μαθητές μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο
και πριν τη λήψη του γεύματος.
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους ατομικό μπουκάλι ή παγούρι. Οι βρύσες της
αυλής θα είναι κλειστές για λόγους προστασίας της υγείας των παιδιών.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ
i.

ii.

iii.
iv.

Στις αίθουσες, οι οποίες θα καθαρίζονται και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του
σχολείου, θα υπάρχει πάντα διαθέσιμο αντισηπτικό. Οι μαθητές, όμως, εάν θέλουν θα
μπορούν να έχουν μαζί τους και το δικό τους αντισηπτικό διάλυμα ή αντισηπτικά
μαντιλάκια.
Προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις των μαθητών από αίθουσα σε αίθουσα
το εργαστήριο Εικαστικών και η αίθουσα Μουσικής δεν θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι όλα
τα μαθήματα θα γίνονται στην ίδια αίθουσα και τα παιδιά θα κάθονται πάντα στο ίδιο
θρανίο (με εξαίρεση τα μαθήματα της Πληροφορικής και της β’ ξένης γλώσσας).
Στην περίπτωση αλλαγής αίθουσας ο εξοπλισμός / επιφάνειες θα καθαρίζονται
σχολαστικά και ο χώρος θα αερίζεται επαρκώς μετά το πέρας του μαθήματος.
Σε ειδική αίθουσα θα οδηγείται και θα παραμένει μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή του
οποιοδήποτε άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID 19 μέσα στο σχολικό
κτήριο.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
i.
ii.

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών αποφεύγεται. Διδακτικές επισκέψεις (σε
μουσεία / δημόσια κτήρια) και περίπατοι είναι δυνατό να διεξαχθούν ανά τμήμα με
υποχρεωτική χρήση μάσκας.
Οι σχολικοί εορτασμοί θα πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Λόγω της υγειονομικής κρίσης και των αβέβαιων συνθηκών που επικρατούν, κρίνουμε
αναγκαίο να προχωρήσετε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες, προκειμένου να είμαστε σε
ετοιμότητα, σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει εξ αποστάσεως διδασκαλία:
i.
Έλεγχος ότι λειτουργεί ο λογαριασμός των παιδιών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο και είναι συνεπώς δυνατή η είσοδός τους στην πλατφόρμα της η -τάξης
(https://eclass.sch.gr/), ώστε, όταν ζητηθεί από τους καθηγητές τους, να μπορούν να
πραγματοποιήσουν άμεσα την εγγραφή τους στα ηλεκτρονικά τους μαθήματα.
ii.
Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια δεν έχει ενεργό λογαριασμό στο Πανελλήνιο
Σχολικό Δίκτυο ή δεν είναι δυνατή η είσοδός του/της στον λογαριασμό του/της για
οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό το σχολείο
προκειμένου να λάβει τις σχετικές οδηγίες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η δια ζώσης επικοινωνία σας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου προκειμένου να
ενημερωθείτε σχετικά με την επίδοση και τη φοίτηση των παιδιών σας δεν συστήνεται, στο
πλαίσιο των μέτρων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς του ιού. Ως εκ τούτου,
η επικοινωνία δύναται να γίνεται με εναλλακτικούς τρόπους (τηλέφωνο, email).
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Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά μαζί με τα παιδιά σας τα παραπάνω, αλλά
και τις αναλυτικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υ.ΠΑΙ.Θ που έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του σχολείου μας, και να τα ενθαρρύνετε να εφαρμόζουν πιστά τις συστάσεις των
ειδικών, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Είμαι σίγουρος ότι με τη συνεργασία μας θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να
αντιμετωπίσουμε την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας.
Εύχομαι σε όλους καλή και ασφαλή σχολική χρονιά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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