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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Οδηγίες για τήρηση των κανόνων υγιεινής ενόψει επιστροφής των μαθητών στο σχολείο 

1. Εισερχόμαστε στο σχολικό χώρο από τις προκαθορισμένες εισόδους και πάμε κατευθείαν 

στην αίθουσα διδασκαλίας χωρίς να δημιουργούμε   συνωστισμό στους διαδρόμους ή στις 

εισόδους. 

2. Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. 

3. Μόλις μπούμε στην αίθουσα απολυμαίνουμε τα χέρια μας με αντισηπτικό και καθόμαστε 

στο δικό μας θρανίο , ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που ετοίμασε η διεύθυνση του 

σχολείου μας. 

4. Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει τη δική του/της θέση στο θρανίο και καρέκλα, τα οποία 

χρησιμοποιεί καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούν θρανίο ή καρέκλα άλλου/άλλης συμμαθητή/συμμαθήτριάς τους. 

5 . Δε δανειζόμαστε μολύβια, στυλό ή άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από άλλους. 

6. Κρατάμε  απόσταση δύο (2) μέτρων από τους/τις συμμαθητές/τριες και καθηγητές/τριές 

μας, το γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. 

7. Δεν κάνουμε χειραψίες και αγκαλιές, την αγάπη μας θα τη δείξουμε προστατεύοντάς τους 

διατηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας. 

8. Πλένουμε  συχνά  τα χέρια μας με υγρό σαπούνι και νερό  πριν τη λήψη φαγητού και μετά 

τη χρήση τουαλέτας. 

9. Αν εμφανίσουμε ύποπτα συμπτώματα (πυρετός, κεφαλαλγία, βήχας, δύσπνοια, πονόλαιμος, 

κοιλιακό άλγος, κόπωση κλπ.) το αναφέρουμε στον/στην καθηγητή/τριά μας  ή στον/στην 

εφημερεύοντα/ουσα  Β.Δ. 

10. Εάν θέλουμε να βήξουμε ή να φτερνιστούμε καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα με το μανίκι  

στο ύψος του αγκώνα ή με το χαρτομάντιλο, το οποίο πετάμε αμέσως στον κάδο απορριμμάτων. 

11. Προαιρετικά,  έχουμε μαζί μας αντισηπτικό ή υγρά μαντηλάκια με αντισηπτικό για 

καθαρισμό της επιφάνειας του θρανίου και της καρέκλας μας, αλλά και του πληκτρολογίου του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανεξάρτητα αν έχει ήδη  απολυμανθεί από τις επιμελήτριες του 

σχολείου. Απολυμαίνουμε με αντισηπτικά το κινητό μας σε τακτά χρονικά διαστήματα ή μετά 

από κάθε χρήση. 

12. Η κάθε τάξη θα έχει δικό της χώρο για τα διαλείμματα.Θα υπάρχει σήμανση στην αυλή. 



13. Safe Pass από μαθητές/τριες δεχόμαστε στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α. Αποδεικτικό Πλήρους Εμβολιασμού 

Β. Αποδεικτικό από Υπουργείο Υγείας ότι έχει νοσήσει 

Γ. Rapid Test 72 ωρών 

 


