
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων 

Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/ριών  

Προσέλευση μαθητών/ριών   

Η προσέλευση όλων των παιδιών αρχίζει στις 07:30 π.μ. και όχι νωρίτερα, για σκοπούς 

σωστής τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και επιτήρησης. Η προσέλευση 

ολοκληρώνεται στις 07:45 π.μ.   

 Το σχολείο χρησιμοποιεί και της δύο εισόδους (κεντρική και δυτική) για την 

προσέλευση των παιδιών.  

Διδακτικό προσωπικό αναμένει στην είσοδο του σχολείου και να καθοδηγεί τα παιδιά, 

ώστε να μεταβούν αμέσως με ασφάλεια και τηρώντας τις αποστάσεις στην τάξη τους. 

Στην τάξη θα βρίσκεται ήδη ο/η εκπαιδευτικός που έχει μάθημα την πρώτη περίοδο και 

θα μεριμνά για όλα όσα προβλέπονται στο πρωτόκολλο (π.χ. αερισμός τάξεων, 

αντισηπτικό στο κάθε παιδί, αποστάσεις κ.λπ.).   

Αποχώρηση μαθητών/ριών   

Για σκοπούς σταδιακής και πιο ομαλής αποχώρησης τα παιδιά των τάξεων Α΄ και Β΄ 

θα αποχωρούν στις 12:55 και των τάξεων Γ΄ και Δ΄ στις 13:00. Τα παιδιά των τάξεων 

Ε΄ και Στ΄ αποχωρούν στις 13:05.    

 Τα παιδιά θα οδηγούνται από τον/την εκπαιδευτικό τους, με τάξη και με τη σωστή 

απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ τους προς τις έξοδους του σχολείου. 

Οι  γονείς/κηδεμόνες παραλαμβάνουν αμέσως τα παιδιά τους για να μην παρουσιάζεται 

συγχρωτισμός στην έξοδο του σχολείου. 

Νοείται ότι οι γονείς/κηδεμόνες δεν προσέρχονται σε καμία περίπτωση στον χώρο του 

σχολείου ούτε κατά την προσέλευση ούτε κατά την αποχώρηση των παιδιών. 

Οποιαδήποτε επικοινωνία με εκπαιδευτικούς γίνεται τηλεφωνικώς ή με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του Σχολείου. 

Φοίτηση μαθητών/ριών   

Η φοίτηση των παιδιών όλων των τάξεων είναι υποχρεωτική. Γι’ αυτό θα πρέπει τα 

παιδιά να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο τους. Παρόλα αυτά, μπορούν να 

απουσιάζουν παιδιά για λόγους ασθενείας ή γιατί συγκαταλέγονται στις ευπαθείς 

ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό κατάλογο που έχει δημοσιοποιηθεί από το 

Υπουργείο Υγείας. 

Προληπτικά μέτρα υγείας 

 Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του 

αναπνευστικού, αυτός/ή θα πρέπει να παραμείνει κατ’ οίκον και οι γονείς/κηδεμόνες 

θα πρέπει να ενημερώσουν τηλεφωνικώς το σχολείο και να επικοινωνήσουν με τον/την 

προσωπικό/ή γιατρό ή τον/την παιδίατρό τους. 


