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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαχείριση που γίνεται από το σχολείο μας για θέματα που
σχετίζονται με την πανδημία.
Το σχολείο μας με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και με την έλευση των μαθητών στις τάξεις έχει φροντίσει
και φροντίζει καθημερινά ούτως ώστε να τηρούνται με σχολαστικότητα όλα τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ ανά
πάσα στιγμή σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που εξαγγέλλει το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Στις αίθουσες διδασκαλίας καθώς και σε όλους τους χώρους του σχολείου τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας
και η χρήση μάσκας και αντισηπτικού με την είσοδο των μαθητών και του καθηγητή στην αίθουσα είναι
υποχρεωτική. Οι αίθουσες αερίζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και με τη λήξη των μαθημάτων όλα τα
θρανία απολυμαίνονται με ειδικό αντισηπτικό από το βοηθητικό μας προσωπικό. Επιπρόσθετα, οι
εργαστηριακές αίθουσες μετά την αποχώρηση των μαθητών από αυτές απολυμαίνονται (πάγκοι, καρέκλες
εξοπλισμός) με αντισηπτικό από τους υπεύθυνους καθηγητές των εργαστηρίων.
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές και όλοι οι εργαζόμενοι στη σχολική μας μονάδα είναι
υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους και να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας.
Στο σχολείο μας παρουσιάστηκε στις 5/11/20 ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID -19, το οποίο η Επιτροπή
Διαχείρισης της πανδημίας του σχολείου μας χειρίστηκε γρήγορα και αποτελεσματικά. Έχουν ακολουθηθεί όλες
οι απαραίτητες διαδικασίες με τη βοήθεια της Επιδημιολογικής ομάδας του ΥΠΠΑΝ και του Επαρχιακού
Γραφείου του ΥΠΠΑΝ κι έτσι οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος στο οποίο έχει παρουσιαστεί το κρούσμα
θα παραμείνουν σε καραντίνα για 2 εβδομάδες και θα υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις. Επιπρόσθετα, το
σχολείο μας έχει προχωρήσει -σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία Λάρνακας- σε άμεση απολύμανση των
χώρων του σχολείου. Προς δε τους μαθητές οι συστάσεις έγιναν αυστηρότερες. Μια άλλη ενέργεια στην οποία
θα προβεί το σχολείο μας εντός των ημερών είναι η δωρεάν διαγνωστική εξέταση που προσφέρεται από το
ΥΠΠΑΝ προς όσους μαθητές δεν είχαν κάνει την εξέταση με το άνοιγμα του σχολείου. Επιβάλλεται να δώσετε
τη συγκατάθεσή σας για να υποβληθούν τα παιδιά σας στην εξέταση αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός
του σχολικού χώρου από κινητό συνεργείο δειγματοληψίας.
Για τους μαθητές που βρίσκονται σε καραντίνα και δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο έχουν ήδη ξεκινήσει τα
διαδικτυακά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας ΤEAMS και ακολουθείται πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα για όλα
τα μαθήματα. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για διαδικτυακή εκπαίδευση και σε άλλους μαθητές ή και άλλα
τμήματα, οι μαθητές οφείλουν με δική τους ευθύνη να διατηρούν τον λογαριασμό τους και να χρησιμοποιούν
για πρόσβαση τους κωδικούς που τους έχουν ήδη δοθεί. Σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια των διαδικτυκών
μαθημάτων θα καταγράφονται απουσίες.
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Διεύθυνση και το προσωπικό του Γυμνασίου μας έχουμε θέσει ως
προτεραιότητα του σχολείου μας τη διαφύλαξη της υγείας όλων όσοι βρίσκονται στο χώρο του σχολείου μας και

γι΄αυτό θα συνεχίσουμε να τηρούμε με ιερή ευλάβεια όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που προνοούν τα
πρωτόκολλα για το COVID-19.
Καλό είναι και από τη δική σας πλευρά να συνδράμετε στο δικό μας έργο φροντίζοντας ο κάθε μαθητής να φέρει
μαζί του και μια δεύτερη μάσκα στην τσάντα του. Θα βοηθούσε επίσης πολύ, τώρα που αλλάζει ο καιρός και
ξεκινούν τα πρώτα κρύα και οι βροχές, τα παιδιά να έρχονται με ζεστά ρούχα, γιατί τα παράθυρα των τάξεων θα
μένουν ως επί το πλείστον ανοικτά, προκειμένου να γίνεται σωστός αερισμός των αιθουσών. Τέλος, τονίζουμε
ότι η επικοινωνία σχολείου – γονέων είναι σημαντική και ότι επιβάλλεται πλέον να ανατρέχετε ΣΥΧΝΑ στην
ιστοσελίδα του σχολείου μας για συνεχή και έγκαιρη ενημερώση.
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε είναι σημαντικό να παραμένουμε
ψύχραιμοι και ενωμένοι στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά να
κατανοήσουν το πρόβλημα και ας φροντίσουμε να μην στοχοποιηθεί καμιά οικογένεια και κανένα παιδί.
Καθένας μας μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με την πανδημία και η μόνη μας ελπίδα είναι η κατανόηση, η
εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη και βεβαίως η πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων.
9 Νοεμβρίου 2020

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

