
 
  
Αγαπθτοί Γονείσ/Κθδεμόνεσ, Αγαπθτοί μακθτζσ/τριεσ, 
 
Ευχόμαςτε να ζχουμε όλοι και όλεσ μια αςφαλή και δημιουργική ςχολική χρονιά. 
Ωσ ςχολική κοινότητα θα προςπαθήςουμε να ανταποκριθοφμε όςο καλφτερα γίνεται ςτισ 

καινοφριεσ ςυνθήκεσ και δυςκολίεσ. Για το ςκοπό αυτό καιςφμφωνα με τισ εγκυκλίουσ του 
Υπουργείου και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, ςασ ενημερώνουμε ότι: 

1. Κάκε Σρίτθ και Παραςκευι οι μακθτζσ/τριεσπρζπει να επιδεικνφουν κατά τθν είςοδό τουσ 
ςτο ςχολείο και τθν τάξθ, SELF TEST που ζχει πραγματοποιθκεί το τελευταίο 24ωρο πριν τισ 
προαναφερόμενεσ μζρεσ και να αναγράφεται πάνω ςτο ζντυπο ο κωδικόσ που ςασ δίνεται από τθν 
ιςτοςελίδα https://self-testing.gov.gr 

2. Οι μακθτζσ/τριεσπρζπει να φοράνε ςε όλουσ τουσ χώρουσ του ςχολείου μάςκα (εκτόσ από 
τισ ώρεσ φαγθτοφ και γυμναςτικισ. Προτείνεται τα παιδιά να ζχουν μαηί τουσ τςαντάκι με λουρί 
(ταχυδρόμου) και ςακουλάκια όπου να τοποκετοφν τθ χρθςιμοποιθμζνθ μάςκα βγαίνοντασ για 
διάλειμμα. Επίςθσ, πρζπει να ζχουν μαηί του αντιςθπτικό, παγοφρι νεροφ, μαρκαδόρο λευκοφ πίνακα. 
Οι ανταλλαγζσ αντικειμζνων μεταξφ των παιδιών καλό είναι να αποφεφγονται. 

3. Όταν απουςιάηει κάποιοσ μακθτισ/τρια, καλό κα ιταν, οι γονείσ να ενθμερώνουν το 
ςχολείο για τον λόγο τθσ απουςίασ. 

4. Οι μακθτζσ/τριεσ κατά τθν προςζλευςι τουσ πθγαίνουν κατευκείαν ςτθν τάξθ και 
κάκονται ςτθν προκακοριςμζνθ τουσ κζςθ. 

5. Οι ώρεσ προςζλευςθσ και αποχώρθςθσ, είναι : 
Σάξεισ: Α’, Β’, Γ’: Προςζλευςθ: 8:10 – 8:15, Αποχώρθςθ: 13:00 – 13:10 
Σάξεισ: Δ’, Ε’, Σ’: Προςζλευςθ: 8:00 - 8:10, Αποχώρθςθ: 13:10 – 13:15 
ΑΠΟΧΩΡΘΘ ΟΛΟΘΜΕΡΟΤ: Ώρεσ 3.00- 3.10 και 4.00- 4.10 
Οι είςοδοι-ζξοδοι ανάλογα με τθν τάξθ, είναι:  
Κεντρικι είςοδοσ (Καλλιςπζρθ): Α’ Β’ Γ1’ Ε’ 
Γωνιακι είςοδοσ (Παρκενώνοσ &Καλλιςπζρθ): Γ2, Δ’, Σ’ 
Αποχώρθςθ ολοιμερου: Α, Β, Δ: από κεντρικι είςοδο, Γ, Ε, Σ: από πλαϊνι είςοδο (όπωσ και 

το πρωί) 
6. Ζχει κακοριςτεί ειδικόσ χϊροσ, ςτον οποίο, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, κα οδθγθκεί και κα 

παραμείνει μζχρι τθ μεταφορά του, οποιοδιποτε άτομο νιώςει αδιακεςία ι εμφανίςει ςυμπτώματα 
ςυμβατά με COVID-19, μζχρι να το παραλάβει ο γονζασ-κθδεμόνασ. Τπεφκυνοσ για τον χώρο ορίςτθκε 
ο  νοςθλευτισ του ςχολείου μασ, ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΡΛΙΟ.  

7. Ζχουν διαφοροποιθκεί οι ώρεσ των διαλειμμάτων ςε δφο ηώνεσ ώςτε ςτο προαφλιο να 
υπάρχουν λιγότεροι μακθτζσ/τριεσ.Επίςθσ, οι μακθτζσ/τριεσδεν κα παίηουν με μπάλεσ, ςκοινάκια, 
κ.λπ. ςτο διάλειμμα. 

8. τισ τουαλζτεσ οι μακθτζσ κα μπαίνουν ζνασ-ζνασ, μία-μία και κα υπάρχει υπεφκυνοσ/θ 
εκπαιδευτικόσ, ο/θ οποίοσ/κα ελζγχει τθν κίνθςθ 

9. τισ βρφςεσ οι μακθτζσ κα γεμίηουν τα μπουκάλια τουσ (δεν κα πίνουν νερό από τθ βρφςθ 
με το ςτόμα) ι κα πλζνουν τα χζρια τουσ, κρατώντασ τισ αποςτάςεισ, υπό τθν εποπτεία του 
εφθμερεφοντοσ. 

10. Δυςτυχώσ, για φζτοσ αναγκαηόμαςτε να αποκλείςουμε τα κεράςματα από το ςχολείο, 
ακόμα και ςε ατομικι ςυςκευαςία. Επιφυλαςςόμαςτε να προτείνουμε κάποιον άλλο τρόπο 
εορταςμοφ.   

 

https://self-testing.gov.gr/


 
 
 
Παρακαλοφμε 
 Να ςυηθτιςετε με τα παιδιά ςασ τουσ κανόνεσ λειτουργίασ και τθν αναγκαιότθτα τθσ 

πιςτισ εφαρμογισ τουσ με ςτόχο να παραμείνουν όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ αςφαλι και υγιι. 

 Να κυμάςτε πάντα το Χ.Α.Μ:. ΧΕΡΙΑ-ΑΠΟΣΑΘ- ΜΑΚΑ. 
 ΠΡΟΟΧΘ: ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΗΟΤΝ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΑΔΙΑΘΕΚΑ (ΠΤΡΕΣΟ, 

ΑΚΟΜΘ ΚΑΙ ΔΕΚΑΣΙΚΟ ΠΤΡΕΣΟ, ΑΔΙΑΘΕΙΑ, ΒΘΧΑκλπ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΝ 
ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΩ ΣΟ ΠΙΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙ ΝΑ ΕΝΘΜΕΡΩΝΟΤΝ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ!!! 
 

 

Συνοψίηουμε τουσ βαςικοφσ κανόνεσ πρόλθψθσ κατά του κορωνοϊοφ: 
-Φοράμε τθ μάςκα μασ  
- Όχι ςυνωςτιςμόσ/ςυγχρωτιςμόσ ςε κλειςτοφσ ι/και ανοιχτοφσ χώρουσ 
- Όχι ανταλλαγι αντικειμζνων 
- Όχι επαφι με μακθτζσ άλλων τμθμάτων 
- Όχι χζρι ςτο ςτόμα, ςτθ μφτθ ι ςτα μάτια 
- Απόςταςθ 1,5 μζτρου 
- ωςτό πλφςιμο χεριών 20΄΄  
- Χριςθ αντιςθπτικοφ 20΄΄  
- Βιξιμο ι φτζρνιςμα ςτον αγκώνα 
- Πιςτι τιρθςθ των κανόνων 
 

 
Ευχόμαςτε ςε όλουσ και όλεσ μια καλι αρχι!!!!! 
 
Ακινα 14-9-2021 
 
Θ διευκφντρια                                                                                   Ο φλλογοσ Διδαςκόντων  
Αντιόπθ Φραντηι  


