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Οδηγίες προς Μαθητές/τριες για τη διαχείριση του Covid 19. 
 

Με τη νέα Σχολική Χρονιά οφείλουμε όλοι να συμμορφωνόμαστε ως προς τις οδηγίες του  

Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τη λειτουργία των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης. Πέραν 

των βασικών κανόνων υγιεινής και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που πρέπει να 

τηρεί ο κάθε ένας μας, το σχολείο έχει καθορίσει τα ακόλουθα στη βάση πάντοτε των 

προνοιών του πρωτοκόλλου: 

 

Είσοδος Μαθητών/τριών:  

Έχουν οριστεί δύο είσοδοι, από τις οποίες θα εισέρχονται στο Σχολείο οι μαθητές για την 

αποφυγή συνωστισμού και για τον έλεγχο θερμομέτρησης.  

 Η Α΄ τάξη θα εισέρχεται στο Σχολείο από την είσοδο νοτιοδυτικά (ποδηλατοστάσιο).  

 Η Β΄ και η Γ΄ τάξεις θα εισέρχονται από την είσοδο νοτιοανατολικά ( πριν από την 

κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών). 

 

Διαλείμματα:  

Έχουν οριστεί, τρεις περιοχές στις οποίες οφείλουν οι μαθητές να περιορίζονται την ώρα του 

διαλείμματος. 

 Η Α΄ τάξη:  θα συγκεντρώνεται  πίσω από τη Βιβλιοθήκη και μπροστά από την αίθουσα 

Ιστορίας   

 Η Β΄ τάξη:  θα συγκεντρώνεται στην περιοχή του κιόσκι και  

 Η Γ΄τάξη:  θα συγκεντρώνεται  στον χώρο πίσω από την Τεχνολογία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Στη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν θα μένει κανείς μέσα στις τάξεις και τα παράθυρα θα 

παραμένουν ανοιχτά για αερισμό του χώρου. Οι μαθητές υποχρεούνται να περιορίζονται στον 

καθορισμένο για την τάξη τους χώρο στην αυλή του σχολείου και να μην συνωστίζονται, 

τηρώντας τις αποστάσεις. Τα αποχωρητήρια θα ελέγχονται συνεχώς για αποφυγή 

συνωστισμού και  τήρηση των κανόνων υγιεινής.  

 

Μαθητής που δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των εκπαιδευτικών-εφημερευόντων 

κατά την ώρα του διαλείμματος, των μετακινήσεων ή κατά την ώρα προσέλευσης και 

αποχώρησης διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα με ανάλογα παιδαγωγικά μέτρα. 

 

Χρήση Μάσκας: 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μέσα στην τάξη και σε όλους τους κλειστούς χώρους, 

όπως και στους εξωτερικούς χώρους  όταν η απόσταση μεταξύ δύο ατόμων είναι μικρότερη 

από τα 2 μέτρα. Οι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν μάσκα, να την αλλάζουν καθημερινά και 

για ασφάλεια να έχουν και δεύτερη μαζί τους . Συστήνεται όπως γίνεται χρήση υφασμάτινης 

μάσκας για να πλένεται.  

 

Απαγορεύονται οι μάσκες με χρώματα και λογότυπα ομάδων, εταιρειών, κομματικών 

παρατάξεων, σημαιών και με παράξενα σχέδια.  



 

Σε περίπτωση που μαθητής αρνείται να φορέσει μάσκα, δεν θα γίνεται δεχτός στην τάξη και 

θα ενημερώνονται άμεσα οι γονείς από τον εφημερεύοντα για να τον παραλάβουν. Στον 

μαθητή θα καταχωρούνται  απουσίες. Εξαίρεση της χρήσης μάσκας από μαθητές/μαθήτριες 

λόγω ιατρικών θεμάτων θα είναι αποδεκτή, μόνο όταν προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό 

από προσωπικό γιατρό ή παιδίατρο το οποίο θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας για έγκριση. 

Μέχρι την έγκριση του αιτήματος ο μαθητής υποχρεούται να φορεί μάσκα. 

 

Μέσα στην τάξη:  

Κάθε μαθητής παραμένει στη θέση που θα του υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο Καθηγητή 

τμήματος. Αν χρειαστεί μετακίνηση των μαθητών/τριών, την ευθύνη έχει ο κάθε 

εκπαιδευτικός. Αν η χρήση ανεμιστήρων είναι απαραίτητη, να γίνεται με ανοιχτά παράθυρα.  

Σε χώρους που κλιματίζονται και δεν εισάγεται νωπός αέρας θα πρέπει να παραμένουν 

ανοιχτά τα παράθυρα.  

 

Χρήση του κυλικείου: 

Κατά την προσέλευση στο κυλικείο θα πρέπει να  τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις των δύο 

μέτρων.   Είναι προτιμότερο  τα παιδιά να έχουν πάντα μαζί τους το νερό τους και  ό,τι 

χρειάζονται να το φέρνουν από το σπίτι. Για προμήθεια ειδών από το κυλικείο απαιτείται η 

χρήση μάσκας. Οι μαθητές μετά το κυλικείο θα επιστρέφουν στους ενδεδειγμένους χώρους. 

 

Επισκέψεις στο Σχολείο:  

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να περιορίσουν τις επισκέψεις στο σχολείο στις απολύτως 

αναγκαίες. Η επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά. Οι  

επισκέπτες οφείλουν να φορούν μάσκα, να απολυμαίνουν τα χέρια τους εισερχόμενοι στον 

χώρο του σχολείου και να δίνουν τα απαιτούμενα στοιχεία. 

 

Οδηγίες πρόληψης:  

Η θερμομέτρηση των μαθητών/τριών να γίνεται στο σπίτι  πριν από την άφιξή τους στο 

Σχολείο. Στο Σχολείο η θερμομέτρηση θα γίνεται δειγματοληπτικά. Σε περίπτωση πυρετού ή 

άλλων σχετικών συμπτωμάτων  ο μαθητής/τρια  παραμένει στο σπίτι και  ενημερώνει το 

Σχολείο. Η λίστα κλινικών συμπτωμάτων που πρέπει να ελέγχουν καθημερινά οι γονείς είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.  
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