ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με τον κορωνοϊό για γονείς και κηδεμόνες ενόψει
της επαναλειτουργίας των σχολείων.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Η επιστροφή των μελών της σχολικής κοινότητας στα σχολεία γίνεται με τα
αναγκαία μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του
Υπουργείου Παιδείας.
Τα παιδιά με την επάνοδό τους στο σχολείο θα πρέπει να συνηθίσουν σε μία
εντελώς διαφορετική σχολική καθημερινότητα, η οποία θα διέπεται από κανόνες
για τήρηση των αποστάσεων και για τη σωστή υγιεινή.
Για την εφαρμογή των πιο πάνω και για την υγεία των παιδιών σας, ζητάμε και
τη δική σας βοήθεια από το σπίτι συμβουλεύοντάς τα, να υπακούουν και να
τηρούν τα μέτρα που θα πάρει το σχολείο.

Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το
σχολείο
Πείτε στα παιδιά σας:
- Να κρατούν αποστάσεις δύο μέτρων από τους συμμαθητές/τριες τους,
καθηγητές/τριες , γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, καθώς
και από ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειάς τους.
- Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με υγρό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση τουαλέτας.
- Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το
οποίο θα πετούν σε κάδο απορριμμάτων.

- Να αποφεύγουν να ακουμπούν τα χέρια στο πρόσωπό τους ( να μην τρίβουν τα
μάτια τους, να μη βάζουν δάκτυλα στο στόμα ή στη μύτη ).
- Συμβουλέψτε τα παιδιά σας να μην συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με
πολλά άτομα.
- Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι, αν νιώθουν άρρωστα.
- Να γνωρίζετε και σεις και τα ίδια τα παιδιά ποια είναι τα συμπτώματα του
κορωνοϊού ( ψηλός πυρετός, επίμονος βήχας, δύσπνοια κ.λπ. ).
- Να γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών στο σπίτι,πριν έρθουν στο σχολείο το
πρωί.
- Όταν το παιδί σας παρουσιάζει συμπτώματα, να επικοινωνήσετε με τον
προσωπικό σας γιατρό.

Είσοδος και Έξοδος στον Σχολικό Χώρο
- Είσοδος των μαθητών/μαθητριών από διαφορετικά σημεία που θα ορισθούν εκ
των προτέρων.
- Οι μαθητές/τριες με την είσοδό τους στον σχολικό χώρο θα μεταβαίνουν κατ’
ευθείαν στην αίθουσα διδασκαλίας, η οποία θα είναι γνωστή στους/στις
μαθητές/μαθήτριες εκ των προτέρων ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην
είσοδο και έξοδο από το σχολείο.
- Από τη στιγμή που εισέρχεται ο/η μαθητής/τρια στην αίθουσα θα απολυμαίνει τα
χέρια με αντισηπτικό υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης. Η χρήση
μάσκας και γαντιών θα είναι προαιρετική.
- Ο/Η εκπαιδευτικός θα ελέγχει τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών, ο οποίος δεν
πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) ή δεκατρείς (13) σε περίπτωση που οι
μαθητές του τμήματος ειναι 25.
- Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια θα έχει το δικό του/της θρανίο ,το οποίο θα
χρησιμοποιεί καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές

/μαθήτριες δεν επιτρέπεται
συμμαθητή/συμμαθήτριάς τους.

να

χρησιμοποιούν

θρανίο

άλλου/άλλης

-Αν ένας/μια μαθητής/μαθήτρια παρουσιάζει οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα θα
πρέπει να το αναφέρει στον/στην εκπαιδευτικό με τον/την οποίο/οποία έχει
μάθημα ή στον εφημερεύοντα Β.Δ.
- Κατά την επανέναρξη των σχολείων θα γίνει ενημέρωση των
μαθητών/μαθητριών σχετικά με την επιδημία και τα μέτρα ατομικής προστασίας
και της σημασίας τους από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.

Διδασκαλία
- Τα θρανία θα έχουν απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου (1) μεταξύ τους και ο
χώρος διακίνησης του εκπαιδευτικού θα απέχει δύο (2)μέτρα.
- Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντικειμένων όπως μολυβιών, στυλό,
μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από
άλλους.
- Θα γίνεται υπενθύμιση από τον/την εκπαιδευτικό για τα μέτρα ασφάλειας που θα
ακολουθούνται κατά το διάλειμμα όπως πλύσιμο χεριών, τήρηση των
καθορισμένων αποστάσεων κ.τ.λ.

Διαλείμματα
-Η σχολική μονάδα αναπροσαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ώστε να υπάρχουν
διαφορετικές ζώνες διαλειμμάτων και να μην συμπίπτει μεγάλος αριθμός μαθητών
/μαθητριών στους εξωτερικούς χώρους.
- Προβλέπεται διαχωρισμός της αυλής ώστε να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για την
κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών.
-Θα γίνεται έλεγχος από τους εκπαιδευτικούς για αποφυγή συνάθροισης των
μαθητών/τριών κατά τα διαλείμματα.

- Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά και οι μαθητές/μαθήτριες να ενθαρρύνονται
να φέρνουν φαγητό και νερό από το σπίτι.

Παρουσίαση συμπτωμάτων
- Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από το σχολείο οποιουδήποτε μέλους του
προσωπικού(διδακτικού και μη), μαθητή/μαθήτριας που εμφανίζει συμπτώματα
λοίμωξης αναπνευστικού και άμεση επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό ή /και
παιδίατρο.
- Θα πρέπει να γίνεται θερμομέτρηση, τόσο των μαθητών από το σπίτι όσο και του
προσωπικού.
- Σε περίπτωση παρουσίασης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της παρουσίας στο
σχολείο το άτομο που παρουσιάζει συμπτώματα θα απομονώνεται σε ειδικό
δωμάτιο ( στο ιατρείο του σχολείου ).

Καθαριότητα, Υγιεινή και Αερισμός Χώρων
- Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα υπάρχει δοχείο με αλκοολούχο διάλειμμα.
- Οι αίθουσες/χώροι διδασκαλίας και το σχολείο γενικότερα, θα καθαρίζονται
καθημερινά με καθαριστικά διαλύματα.
- Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων στα διαλείμματα και κατά
τη διάρκεια του μαθήματος.

Προγραμματισμός
- Έχει συσταθεί επιτελική ομάδα διαχείρισης κρίσης αποτελούμενη από δύο(2)
Β.Δ. οι οποίοι θα είναι επικεφαλής και τρεις (3) εκπαιδευτικούς.
- Παρακολούθηση και ενημέρωση των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Υγείας και άλλων
Αρμόδιων Αρχών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων
COVID-19.

- Τοποθέτηση ανακοινώσεων και κατάλληλης σήμανσης με οδηγίες και
πληροφορίες για τον COVID-19 σε κατάλληλα και περίοπτα σημεία του σχολείου.
( π.χ. έξω από κάθε αίθουσα διδασκαλίας, στους χώρους διαλειμμάτων).

Χειρισμός ευπαθών Ομάδων
- Έλεγχος εάν περιλαμβάνονται μεταξύ των μαθητών /μαθητριών , του διδακτικού
και μη διδακτικού προσωπικού άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Πρόσβαση επισκεπτών/επισκεπτριών, γονέων /κηδεμόνων
στο σχολείο
- Ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες, ότι οι επισκέψεις στο σχολείο πρέπει
να αποφεύγονται και μόνο εάν είναι απαραίτητες να γίνονται, τηρώντας πιστά τις
διαδικασίες.
- Το σχολείο θα εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα για μείωση της ανάγκης
επισκέψεων των γονέων/κηδεμόνων εντός του σχολικού χώρου, στο μέτρο του
δυνατού.
- Θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα ούτως ώστε κάθε επισκέπτης να φοράει
κατάλληλη μάσκα και να απολυμαίνει τα χέρια του εισερχόμενος στον χώρο του
σχολείου.
- Θα δημιουργηθεί ημερολόγιο επαφών ( επισκεπτών/επισκεπτριών και
προσωπικού) για τη διευκόλυνση της ιχνηλάτησης σε περίπτωση κρούσματος
κορωνοϊού.

Τήρηση αποστάσεων
- Θα υπάρχει αυστηρή τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης από τους/τις
μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό.
- Τοποθέτηση αφισών και σημάνσεων στον χώρο του σχολείου, ώστε να
εμπεδωθεί η ανάγκη για διατήρηση των αποστάσεων τουλάχιστον δύο (2) μέτρων
μεταξύ των μελών του προσωπικού αλλά και των μαθητών/μαθητριών.

- Τοποθέτηση σημάνσεων στις αίθουσες συνεδριάσεων, Καθηγητικού Συλλόγου,
για να διασφαλιστεί ότι δεν υπερβαίνεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων για ασφαλή
συγκέντρωση.

Διευθετήσεις ΥΠΠΑΝ με το Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων
- Το ΥΠΠΑΝ προχώρησε σε διευθετήσεις με το Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων για τη μεταφορά των μαθητών/μαθητριών από και προς
το σχολείο σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Α. Για λόγους ασφάλειάς τους, τα λεωφορεία θα μεταφέρουν αποκλειστικά
μαθητές/μαθήτριες και θα απολυμαίνονται επί καθημερινής βάσης.
Β. Στα λεωφορεία θα χρησιμοποιούν μόνο το 50% των θέσεων οι οποίες έχουν
προκαθοριστεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
Γ. Τα εισιτήρια των λεωφορείων τα οποία είτε αγοράστηκαν τον Μάρτιο ή τον
Μάιο, θα ισχύουν όλα και για τους δύο μήνες, Μάιο και Ιούνιο.

