
 

11-1-2021: ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΟΗΓΜΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 
 

Αγαπεηνί γνλείο, 
       

αο επρφκαζηε Υξφληα πνιιά, Καιή ρξνληά, πγεία θαη δχλακε ζε φιεο θαη φινπο!!!  

Αξρηθά, κε ηελ επηζηνιή καο απηή, ζαο εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ην 

πλεχκα ζπλεξγαζίαο πνπ επηδεηθλχεηε σο κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηηο επαθέο ζαο κε ην ζρνιείν. 

Τν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ από ηε Γεπηέξα, 11-1-2021 πξνυπνζέηεη φηη φινη/εο 

ζα ζπλερίζνπκε λα ηεξνχκε ηελ απαξαίηεηε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ πξνζσπηθή καο πγεία αιιά θαη ηελ πγεία ησλ 

άιισλ. Όπσο έγηλε θαη ην θζηλφπσξν, εζείο ζα ζπκβνπιέςεηε ηα παηδηά ζαο γηα ηα αηνκηθά κέηξα πγηεηλήο θη εκείο 

ζα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο επηζεκάλζεηο, ζα ππελζπκίδνπκε θαη ζα επηβιέπνπκε ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ, ψζηε λα παξακείλνπκε φινη/εο πγηείο. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα δηεπθνιπλζεί ην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ θαη θπξίσο λα δηαζθαιηζηεί ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ηα εμήο:  

1. Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο: ηγνπξεπηείηε φηη ηα παηδηά ζαο έρνπλ θαηαλνήζεη φηη: 

 Πξέπεη λα πιέλνπλ ζπρλά ηα ρέξηα ηνπο, ηδίσο πξηλ απφ ην θαγεηφ θαη κεηά ηελ ηνπαιέηα.  

 Να έρνπλ νπσζδήπνηε ζηελ ηζάληα ηνπο, πγξφ απνιπκαληηθφ ή πγξά καληηιάθηα. ηηο αίζνπζεο ππάξρεη 

απνιπκαληηθφ πγξφ θαη ζηηο ηνπαιέηεο πγξφ ζαπνχλη θαη ραξηνπεηζέηεο.  

 Να έρνπλ αξθεηό λεξό καδί ηνπο. Οη εμσηεξηθέο βξχζεο ζα είλαη θιεηζηέο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ αηνκηθά παγνπξάθηα πρ. απηά ηνπ ΤΠΑΗΘ.   

 Γελ ζα δαλείδνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο είδε ζε θαλέλαλ! Πξέπεη λα ππάξρνπλ αξθεηά ζηελ θαζεηίλα ηνπο. 

 Να ηεξνύλ ηηο απνζηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη, απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, παληνχ θαη πάληα. 

 Θα γίλεηαη θπζηθφο αεξηζκφο ησλ αηζνπζψλ, ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο - απνιχκαλζε (ζξαλία, θαξέθιεο, …) δχν 

θνξέο ηελ εκέξα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ππάξρεη επάξθεηα απνιπκαληηθψλ πγξψλ αλά ηκήκα, ζαπνπληνχ θαη 

εηδψλ θαζαξηφηεηαο, θ.ά.  

 ε ρξήζε κε ηαηξηθήο (ή ηαηξηθήο/ρεηξνπξγηθήο) κάζθαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπ/θνχο 

θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο.  
  

2. Μεηαθίλεζε παηδηώλ θαη ζπλνδώλ από θαη πξνο ην ζρνιείν: Έρεηε φινη πάξεη ηνλ Ννέκβξην κηα 

Βεβαίσζε θνίηεζεο ηνπ παηδηνχ. Απηή πξέπεη λα βξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζηελ ηζάληα ηνπ. Αλ θάπνηνο/α ηελ έραζε, 

εηδνπνηήζηε καο λα ζαο δψζνπκε λέα. Οη ελήιηθνη πνπ ζπλνδεχνπλ ην παηδί πξέπεη λα ζηέιλνπλ κήλπκα ζην 13033 

κε θσδηθφ ην 4, γηα φζν θαηξφ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ θπθινθνξία καο.  
 

3. Πώο ζα ιεηηνπξγήζνπκε κεηά ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ: 
  

 Ζ πξωηλή πξνζέιεπζε ζα γίλεηαη ζηηο 8.00 – 8.15, φηαλ θαη ζα αλνίγνπλ νη ηξεηο απιφπνξηεο, σο εμήο:  

α) Οη Α΄, Β΄ ηάμεηο ζα κπαίλνπλ απφ ηελ θεληξηθή απιφπνξηα. Σα παηδηά ζα αθήλνπλ ηηο ηζάληεο ηνπο ζηηο 

αίζνπζεο θαη ζα βγαίλνπλ ζηελ απιή, φπνπ θαη ζα παξακέλνπλ ηεξψληαο ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο.    

β) Οη καζεηέο ησλ Γ΄, Γ΄ ηάμεωλ ζα κπαίλνπλ απφ ηελ απιφπνξηα ηνπ γεπέδνπ κπάζθεη θαη ζα παξακέλνπλ εθεί 

κέρξη λα ρηππήζεη ην θνπδνχλη ζηηο 8.15 ηεξψληαο ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο.  

γ)  Οη καζεηέο ησλ Δ΄, ΣΤ΄ ηάμεωλ ζα κπαίλνπλ απφ ηελ απιφπνξηα ηεο απιήο ηνπ Ακθηζεάηξνπ θαη ζα 

παξακέλνπλ εθεί κέρξη λα ρηππήζεη ην θνπδνχλη ζηηο 8.15 ηεξψληαο ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο. 

δ)  Όηαλ ρηππήζεη ην θνπδνχλη ζηηο 8.15, νη καζεηέο ηεξψληαο απνζηάζεηο θαη ρσξίο ζπλσζηηζκφ ζα ζπγθεληξψ-

λνληαη γηα ιίγν ζηηο ηξεηο απιέο θαη κε ηηο νδεγίεο ησλ εθεκεξεπφλησλ ζα κπαίλνπλ ζην δηδαθηήξην. Ζ πξνζεπρή 

ζα γίλεηαη ζηηο αίζνπζεο.  

ε)   Σε πεξίπηωζε βξνρήο ηα παηδηά ησλ Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ ηάμεωλ ζα κπαίλνπλ απφ ηελ θεληξηθή απιφπνξηα, ελψ  

ησλ Δ΄, ΣΤ΄ ηάμεωλ ζα κπαίλνπλ απφ ηελ απιφπνξηα ηεο απιήο ηνπ Ακθηζεάηξνπ. Όια ηα παηδηά ζα κπαίλνπλ 

θαηεπζείαλ ζηηο αίζνπζεο θαη ζα πεξηκέλνπλ εθεί σο λα αξρίζεη ην κάζεκα ζηηο 8.15. 

 Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ ελήιηθν, εθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, λα κπεη ζηελ απιή θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνπο 

δηαδξφκνπο ή ηηο αίζνπζεο. Αλ ρξεηαζηεί λα ελεκεξψζεηε εθπαηδεπηηθφ γηα θάπνην ζέκα, κπνξείηε λα κηιήζεηε 

ζηνπο εθεκεξεχνληεο, λα ηειεθσλήζεηε ή λα ζηείιεηε κήλπκα.  

 Οη πόξηεο ηεο απιήο παξακέλνπλ θιεηζηέο, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

 Σηα δηαιείκκαηα ηα παηδηά ζα βγαίλνπλ ζηαδηαθά, γηα λα απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο. ηε θεληξηθή απιή ζα 

βγαίλνπλ νη Α΄, Β΄ ηάμεηο, νη Γ΄, Γ΄ ηάμεηο ζηελ πάλσ απιή (γήπεδν κπάζθεη), ελψ νη Δ΄, ΣΤ΄ ηάμεηο ζηελ θάησ 

απιή ηνπ Ακθηζεάηξνπ. Μεηά ηε ιήμε ησλ δηαιεηκκάησλ ηα παηδηά ζα παξαηάζζνληαη φπσο ην πξσί, γηα λα 

κπαίλνπλ ρσξίο ζπλσζηηζκφ ζηηο αίζνπζεο. 



 

 Ζ απνρώξεζε ηωλ παηδηώλ ζηηο 13.15 ζα γίλεηαη σο εμήο:  

α)  Πξψηα ζα βγαίλνπλ αλά ηκήκα ηα παηδηά ησλ Α΄, Β΄ ηάμεσλ. Οη γνλείο ζα ηα πεξηκέλεηε ζην νηθφπεδν απέλαληη 

απφ ηελ θεληξηθή απιφπνξηα. 

β)  Σαπηφρξνλα ηα παηδηά ησλ Γ΄, Γ΄ ηάμεσλ ζα βγαίλνπλ απφ ηελ απιφπνξηα ηνπ γεπέδνπ κπάζθεη.  

γ)  Σα παηδηά ησλ Δ΄, ΣΤ΄ ηάμεσλ ζα βγαίλνπλ απφ ηελ απιφπνξηα ηεο θάησ απιήο ηνπ Ακθηζεάηξνπ. 

δ) Σα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζην Οινήκεξν ζα βγαίλνπλ κε ηα ππφινηπα θαη ζα πεξηκέλνπλ ζηελ θεξακνζθεπή σο λα 

γίλεη θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ αηζνπζψλ ηνπ Οινήκεξνπ θαη κεηά ζα κπαίλνπλ ζην δηδαθηήξην. 

ε) Σα κηθξά παηδηά πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηα κεγαιχηεξα αδέιθηα ηνπο ζα πεξηκέλνπλ ζηελ θεξακνζθεπή ηεο 

απιήο κέρξη λα ηα πάξνπλ. 

ζη) Σε πεξίπηωζε βξνρήο ηα παηδηά ζα βγαίλνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, γη’ απηφ θαιφ είλαη λα έρνπλ αδηάβξνρν ζηελ 

ηζάληα ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε έμνδνο. Οη πνιιέο νκπξέιεο ζε ιίγν ρψξν ζα είλαη πνιχ επηθίλδπλεο. 

     Σαο παξαθαινύκε ζεξκά: α) Μελ ζπλσζηίδεζηε θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη ηελ απνρψξεζε ησλ παηδηψλ.  

β) Κξαηήζηε ηηο απνζηάζεηο αζθαιείαο κεηαμχ ζαο. γ) Να απνρσξείηε ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ην πξσί ή ηελ 

παξαιαβή ην κεζεκέξη ηνπ παηδηνχ ζαο.  Οη ηξεηο είζνδνη θαη νη ειεχζεξνη ρψξνη γχξσ απφ ην ζρνιείν καο 

βνεζνχλ λα απνθχγνπκε ηνλ ζπλσζηηζκφ.  

 Γηα φια ηα παξαπάλσ έρεη πξνβιεθζεί ελίζρπζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ εθεκεξεπόληωλ εθπαηδεπηηθώλ, ψζηε λα 

ππάξρεη απζηεξή επίβιεςε ησλ παηδηψλ θαη πηζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ. 

4. Τη ζα ζπκβεί αλ έλα παηδί ζην ζρνιείν εκθαλίζεη ζεκεία θιηληθά ή ζπκβαηά κε ηε ινίκωμε COVID;  

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ ηα ζπρλφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο ινίκσμεο COVID-19 ζηα παηδηά είλαη ππξεηόο 

θαη βήραο. Άιια ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ είλαη: 

 Γπζθνιία ζηελ αλαπλνή  Γπζθαηαπνζία 

 Μπαιγίεο  Ρηληθή θαηαξξνή/ζπκθφξεζε 

 Ρίγνο  Ναπηία / έκεηνο 

 Πνλνθέθαινο  Κνηιηαθφο πφλνο, δηαξξντθέο θελψζεηο 

Έρεη νξηζηεί ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Σν παηδί 

θνξψληαο κάζθα θαη γάληηα ζα απνκνλψλεηαη. Άκεζα εηδνπνηείηαη ν γνλέαο, γηα λα παξαιάβεη ην παηδί ηνπ 

θνξώληαο θαη ν ίδηνο κάζθα. Εεηείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ γνλέα ηαηξηθή αμηνιφγεζε θαη ν ζεξάπσλ ηαηξφο 

απνθαζίδεη ηη πξέπεη λα γίλεη ζηε ζπλέρεηα.  

5. Σε πεξίπηωζε εκθάληζεο ζπκπηωκάηωλ ζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή ηνπ παηδηνύ ζην ζπίηη  

Δίλαη πξάμε αηνκηθήο επζχλεο λα πξνζηαηέςνπκε ηα ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Σπλεπώο κελ 

ζηείιεηε ην παηδί ζαο ζην ζρνιείν, αλ ην ίδην ή θάπνην πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο έρεη θάπνην απφ ηα παξαπάλσ 

ζπκπηψκαηα.  

6. Οινήκεξν – Πξωηλή δώλε: Σχκθσλα κε εγθχθιην ηνπ ΤΠΑΗΘ, ην Οινήκεξν θαη ε Πξσηλή Εψλε (7:00 – 

8:00 π.κ.) ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά απφ ηε Γεπηέξα, 11-1-2021. 
 

7. Σρνιηθά γεύκαηα: Δλεκεξσζήθακε, ε δηαλνκή ησλ γεπκάησλ ζα μεθηλήζεη απφ ηε Γεπηέξα, 11-1-2021. 

8. Ζ Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε «Γεκήηξεο Γξάθνο» ηνπ ζρνιείνπ ζα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά απφ ηε Γεπηέξα.  

Θα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά ηα παηδηά. 

9. Σηο επφκελεο εκέξεο νη δάζθαινη ησλ ηκεκάησλ ζα δψζνπλ ζηα παηδηά έληππν κε ηηο βαζκνινγίεο ηνπ Α΄ 

ηξηκήλνπ, πνπ ιάβαηε θαη ειεθηξνληθά.  

 

Διπίδνληαο ζηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αζθάιεηα φισλ,  

ζαο επρφκαζηε  Καιή ρξνληά! 

 
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ       Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ 

 

      Παπαγεσξγίνπ Αρηιιέαο 

 


