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                             Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η   

 

 

Μέτρα προστασίας μαθητών, εκπαιδευτικών από τον  covid – 19 

 

Αγαπητοί  γονείς,  

με τη νέα μας ανακοίνωση, σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο έχει 

λάβει όλα τα οριζόμενα από τις εγκυκλίους μέτρα, ώστε η 

εκπαίδευση των παιδιών σας να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Όλοι 

μαζί, χωρίς εξαιρέσεις, θα διαφυλάξουμε την υγεία των παιδιών σας 

και θα προχωρήσουμε χωρίς μεμψιμοιρίες στη χάραξη του μέλλοντος 

των παιδιών σας.  

Θεωρούμε αναγκαίο , να κάνουμε μια αποδελτίωση των  οδηγιών  

του Υπουργείου Παιδείας και να τις εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα, για 

να περιορίσουμε την εξάπλωση της πανδημίας.  

Α.  ΣΤΟΝ  ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

• Όλοι όσοι εισέρχονται στο σχολείο, πρέπει να φορούν μάσκα να 

θερμομετρούνται και να κάνουν χρήση αντισηπτικού.  

• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς  

χώρους και στους εξωτερικούς χώρους,  όπου υπάρχει 

συγχρωτισμός.  

• Τα διαλείμματα των μαθητών έχουν διαμορφωθεί, ώστε να μην 

υπάρχει συνωστισμός . 



• Η εφημερία των δασκάλων είναι καθημερινή και η ευθύνη 

προσωποποιείται για όλους, χωρίς εξαίρεση.  

• Οι χώροι υγιεινής καθώς και τα αντικείμενα εργαστηρίων  

καθαρίζονται και απολυμαίνονται συνεχώς, καθώς  και όλες οι 

μεταλλικές επιφάνειες. 

• Το κυλικείο θα λειτουργεί με τις προϋποθέσεις που 

επιβάλλονται.  

• Στις τάξεις, όλοι φορούν μάσκα, ενώ εξαιρούνται μόνον 

μαθητές που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, διαγνωσμένα 

από τον θεράποντα ιατρό.   

• Αν κάποιος μαθητής ασθενήσει, ειδοποιείται το σχολείο και 

παρακολουθεί από τον υπολογιστή του,  τη διδασκαλία.  

• Αν κάποιος μαθητής αισθανθεί αδιαθεσία εντός του σχολείου, 

οδηγείται σε ειδικό χώρο, θερμομετρείται και ειδοποιείται η 

οικογένεια να παραλάβει τον  μαθητή. 

• Σε περίπτωση που μαθητής νοσήσει, επιστρέφει στο σχολείο, 

προσκομίζοντας την ιατρική βεβαίωση.  

• Οι μαθητές δεν ανταλλάσσουν σχολικά είδη.  

• Οι εκδρομές αναστέλλονται. Επιτρέπονται επισκέψεις σε 

μουσεία, μόνον ανά τμήμα μαθητών.  

• Η Μελέτη και οι δραστηριότητες θα γίνουν κανονικά, με την 

προϋπόθεση της λήψης των αναγκαίων μέτρων.  

 

Β.  ΣΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ   

• Οι οδηγοί , οι συνοδοί και οι μαθητές φορούν μάσκα.  

• Ο γονέας πριν παραδώσει το παιδί του στη συνοδό, επιβάλλεται 

να το έχει θερμομετρήσει και να του έχει βάλει στην τσάντα 

του την εφεδρική μάσκα.  

• Αν το παιδί νιώθει κάποια αδιαθεσία, δεν το στέλνουμε στο 

σχολείο, αλλά το κρατάμε στο σπίτι.  

 

Η έναρξη του σχολικού έτους θα γίνει για όλα τα σχολεία του 

δήμου Αιγάλεω, λόγω της εορτής του Εσταυρωμένου, την 

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 



• Την πρώτη μέρα θα γίνει ο αγιασμός, θα δοθούν τα 

προγράμματα , και θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα της 

ημέρας. Η λήξη θα γίνει στις 14. 45. Από την Τετάρτη 

θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη.  

• Δε θα προσκληθούν γονείς στον αγιασμό, γιατί θα γίνει 

με βάση τις οδηγίες του πρωτοκόλλου. 

• Η Μελέτη και οι Δραστηριότητες ξεκινούν τη Δευτέρα, 

21 Σεπτεμβρίου.  

 

Η Διοίκηση, οι Διευθυντές και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου, σας εύχονται καλή σχολική 

χρονιά,  με αγάπη και υγεία.  


