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Σχολική Χρονιά: 2021 – 2022

Μ2

Οδηγίες με βάση το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Είσοδος και Έξοδος στον Σχολικό Χώρο


Κατά την είσοδο των μαθητών στο σχολείο θα γίνεται έλεγχος του safe pass
(πιστοποιητικό εμβολιασμού ή rapid test 72 ωρών ή πιστοποιητικό νόσησης τους
τελευταίους 6 μήνες) σύμφωνα με οδηγίες του ΥΠΠΑΝ.



Είσοδος των μαθητών/τριών από διαφορετικά σημεία όπως φαίνονται πιο κάτω:
Είσοδος 1: Α΄ τάξη
Είσοδος 2: Β΄ τάξη
Είσοδος 3: Γ΄ τάξη



Κατ’ ευθείαν μετάβαση στην αίθουσα διδασκαλίας, η οποία θα γνωστοποιηθεί στους
μαθητές/μαθήτριες ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην είσοδο και έξοδο από
το σχολείο.



Από τη στιγμή που εισέρχεται στην αίθουσα, κάθε μαθητής/μαθήτρια θα
απολυμαίνει τα χέρια του/της με αντισηπτικό, υπό την εποπτεία του/της
εκπαιδευτικού της τάξης.



Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης σε όλους
τους χώρους του σχολείου.



Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια θα έχει τη δική του θέση στο θρανίο και καρέκλα, τα
οποία θα χρησιμοποιεί καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.



Αν ένας/μία μαθητής/μαθήτρια παρουσιάσει οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα θα
πρέπει να το αναφέρει στον/στην εκπαιδευτικό με την είσοδο του/της στην τάξη.
Διδασκαλία – Οργάνωση της αίθουσας διδασκαλίας

Τα παιδιά στην αίθουσα διδασκαλίας θα έχουν απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου
μεταξύ τους και ο χώρος διακίνησης του/της εκπαιδευτικού θα απέχει δύο (2) μέτρα από
το πλησιέστερο θρανίο και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για
μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντικειμένων όπως μολυβιών, στυλό, μαρκαδόρων και
άλλων προσωπικών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από άλλους.
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Διαλείμματα
Έλεγχος και αποφυγή συνάθροισης των μαθητών/μαθητριών κατά τα διαλείμματα, κατά τα
οποία να τηρείται η κοινωνική φυσική αποστασιοποίηση.
Θα πρέπει να γίνεται επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για
τουλάχιστον είκοσι δευτερόλεπτα (20΄΄), πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην
τουαλέτα και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή
τους στους κάδους απορριμμάτων. Θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός των
μαθητών/μαθητριών στις τουαλέτες.

Παρουσίαση συμπτωμάτων
Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια ή εκπαιδευτικός ή άλλο μέλος του προσωπικού του
σχολείου παρουσιάσει συμπτώματα σύμφωνα με τη «Λίστα Κλινικών Συμπτωμάτων για
Καθημερινό Αυτοέλεγχο» (Παράρτημα 1) τότε παραμένει υποχρεωτικά στο σπίτι. Το οικείο
περιβάλλον (γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/μαθήτριας) προβαίνει αμέσως σε
επικοινωνία με τον/την προσωπικό ιατρό/παιδίατρο και ενημερώνει τη Διεύθυνση του
σχολείου, προκειμένου να προβεί σε όλα τα απαραίτητα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία
καθορίζονται από τα πρωτόκολλα που ισχύουν για αυτά τα θέματα.
Οι γονείς/κηδεμόνες καθίστανται υπεύθυνοι για τη θερμομέτρηση και τον καθημερινό
έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρηση τους από το σπίτι. Σχετικές
οδηγίες προς τους γονείς/κηδεμόνες υπάρχουν στον «Οδηγό για γονείς/κηδεμόνες για
σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία» στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.
Αντιμετώπιση ύποπτου και επιβεβαιωμένου κρούσματος
Μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί ή άλλο προσωπικό δεν θα πρέπει να μεταβαίνουν στη
σχολική μονάδα αν:
 Οι ίδιοι έχουν συμπτώματα νόσου COVID19
 Είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος (εκτός αν εξαιρούνται του
αυτοπεριορισμού)
 Έχουν οι ίδιοι/ες έρθει σε επαφή τις τελευταίες 14 μέρες με επιβεβαιωμένο
κρούσμα κορωνοϊού
 Είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα για COVID19. Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή
τους στον χώρο του σχολείου θα γίνεται σύμφωνα με τη ισχύουσες οδηγίες
αποδέσμευσης του Υπουργείο Υγείας
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το σχολείο.


Διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος που αφορά σε άτομο, το οποίο
βρισκόταν στη σχολική μονάδα της προηγούμενες ημέρες

Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/μαθήτρια ή προσωπικό του σχολείου βρεθεί
θετικός/ή στον κορωνοϊό (επιβεβαιωμένο κρούσμα) ενημερώνεται άμεσα η Μονάδα
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (Μ.Ε.Ε&Ε.Λ.Ν.) και θα
ακολουθηθούν άμεσα οι διαδικασίες ιχνηλάτησης για εντοπισμό των στενών επαφών και θα
δοθούν περαιτέρω οδηγίες.
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Πρόσβαση επισκεπτών/επισκεπτριών, γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο
Οι επισκέψεις στο σχολείο θα πρέπει να αποφεύγονται και μόνο εάν είναι απαραίτητες να
γίνονται, τηρώντας πιστά τις διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας και υγείας που ισχύουν.
(προσκόμιση safe pass)
Κάθε επισκέπτης/τρια πρέπει να φοράει τη κατάλληλη μάσκα και να απολυμαίνει τα
χέρια του/της εισερχόμενος στον χώρο του σχολείου.
Δημιουργία ημερολογίου επαφών (επισκεπτών/επισκεπτριών και προσωπικού) για τη
διευκόλυνση της ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος COVID-19.
Τήρηση λοιπών μέτρων προστασίας
Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου
μόλυνσης.
Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του
αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους
κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
Απαγορεύεται οι μαθητές/μαθήτριες να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον
είκοσι δευτερόλεπτα (20΄΄), πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα,
και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες πετσέτες χειρός μιας χρήσης και απόρριψή
τους στους κάδους απορριμμάτων.
Έλεγχος και αποφυγή συνάθροισης των μαθητών/μαθητριών κατά τα διαλείμματα.
Σύσταση στους/στις μαθητές/μαθήτριες να φέρνουν φαγητό από το σπίτι τους και να
αποφεύγεται ο συγχρωτισμός κατά τη σίτιση-διαλέιμματα και σε χώρους όπως κυλικεία.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1/9/2021
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