
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,  

Η επαναλειτουργία του Σχολείου και η επιστροφή των μαθητών/ριών θα γίνει 
με την αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των 
μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας από τον νέο Κορωνοϊό (COVID-19).  

Ακολουθούν βασικές οδηγίες για εφαρμογή όλων των μέτρων ασφάλειας που 
απαιτούνται για την ομαλή έναρξη και λειτουργία του Σχολείου μας. Είμαστε 
σίγουροι ότι οι οδηγίες αυτές θα τηρηθούν απ’ όλους/όλες! Η Διεύθυνση και το 
διδακτικό προσωπικό του Σχολείου είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα παιδιά 
μας!  

Διαχωρισμός μαθητών/ριών  

Τα παιδιά κάθε τμήματος έχουν χωριστεί σε δύο ισάριθμες ομάδες, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠΠΑΝ. Η κάθε Ομάδα θα 

φοιτά εκ περιτροπής στο σχολείο, εβδομάδα με εβδομάδα αρχής γενομένης 

από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020.   

Συγκεκριμένα, η κάθε Ομάδα θα φοιτήσει στο σχολείο τις πιο κάτω 

ημερομηνίες: 

Σημείωση:  Η Ομάδα Α φοιτά κατά τις ημερομηνίες που έχουν σημειωθεί με 
γαλάζιο φόντο (12 ημέρες).  Η Ομάδα Β φοιτά κατά τις ημερομηνίες που έχει 
σημειωθεί με κίτρινο φόντο (12 ημέρες).  Οι αργίες έχουν σημειωθεί με κόκκινο 
χρώμα και πλάγια γράμματα.  
 
Θα ενημερωθείτε από τους Υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων για την 
ομάδα του παιδιού/ων σας. 



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 τις δύο εισόδους (κεντρική και δυτική) για την 

προσέλευση των παιδιών.  

Διδακτικό προσωπικό θα αναμένει στην είσοδο του σχολείου και θα 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 εξόδους του σχολείου. 

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

παρουσιάζεται συγχρωτισμός στην έξοδο του σχολείου. Ενημερώνουν από 

το πρωί τα παιδιά τους σε ποια από τις δύο εξόδους του Σχολείου θα 

τα περιμένουν, όταν θα σχολάσουν για να τα παραλάβουν. 

Παρακαλoύμε, όπως τηρηθούν αυστηρά τα ωράρια και ο τρόπος εισόδου και 

εξόδου των παιδιών.  

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 τις ώρες λειτουργίας του σχολείου γίνεται τηλεφωνικώς στο 

τηλέφωνο του Σχολείου (23821668).  

Φοίτηση μαθητών/ριών   

Η φοίτηση των παιδιών όλων των τάξεων σύμφωνα με τις οδηγίες της 

εγκυκλίου του ΥΠΠΑΝ είναι υποχρεωτική. Γι’ αυτό θα πρέπει τα παιδιά να 

προσέλθουν κανονικά στο σχολείο τους με βάση το πρόγραμμα που σας δόθηκε 

πιο πάνω. 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 

(Κατηγορία Β΄ Επισυνάπτεται).   

Παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες να ενημερώσουν τον/την εκπαιδευτικό 

της τάξης αν ισχύει κάτι τέτοιο και να μας στείλουν τα σχετικά ιατρικά 



πιστοποιητικά. Αν κάποια παιδιά θα απουσιάσουν από το Σχολείο λόγω των 

ιδιαζουσών συνθηκών, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες τους να 

προσκομίσουν μια υπογραμμένη δήλωση ότι με ευθύνη δική τους δε φέρνουν 

τα παιδιά στο Σχολείο. 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απουσίας, το Σχολείο θα ακολουθεί τις 

οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠΠΑΝ σε σχέση με την τήρηση των απουσιών και 

την επικοινωνία με τους γονείς. 

Στην κάθε Ομάδα, θα ανατίθεται εργασία κατ’ οίκον για να τη διεκπεραιώνει 

τις ημέρες που δεν θα φοιτά στο σχολείο. Στα παιδιά που θα απουσιάζουν 

επειδή συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, θα τους παρέχεται ασύγχρονη 

ή σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε 

σχολικής μονάδας.   

Διαλείμματα 

Για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παιδιών τα διαλείμματα, έχει 
οριοθετηθεί εκ των προτέρων ο χώρος για τα παιδιά κάθε τμήματος. Τα παιδιά 
κάθε τμήματος θα βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο της αυλής του Σχολείου και 
θα επιτηρούνται από εκπαιδευτικούς.  

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. 

Συστήνεται επίσης όπως κάθε μέρα το πρωί, πριν παρουσιαστούν τα παιδιά στο 

σχολείο, γίνεται θερμομέτρησή τους από τους γονείς/κηδεμόνες τους. 

Συστήνεται όπως όλα τα παιδιά φέρνουν μαζί τους αντισηπτικό χεριών για 

προσωπική τους χρήση, πέραν από την παροχή αντισηπτικού, που θα γίνεται 

από το σχολείο καθώς και χαρτομάντιλα, υγρά μαντιλάκια. Η χρήση μάσκας 

και γαντιών δεν είναι υποχρεωτική. 

Φαγητό – Νερό 

Τα κυλικείο θα είναι κλειστό. Τα παιδιά προτρέπονται να φέρνουν φαγητό και 
νερό από το σπίτι τους. Οποιαδήποτε τροφή μεταφέρουν από το σπίτι στο 
σχολείο θα πρέπει να μην μπορεί να αλλοιωθεί εύκολα. Ιδιαίτερα για το νερό, 
λόγω ζέστης, πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να φέρνουν ικανοποιητική ποσότητα 
παγωμένου νερού. Απαγορεύεται οι μαθητές/μαθήτριες να πίνουν νερό 
απευθείας από τη βρύση με το στόμα.  

Τήρηση αποστάσεων 

Κατά την είσοδο/έξοδό τους από το Σχολείο κι όταν τα παιδιά κινούνται στον 
χώρο θα πρέπει να έχουν τη σωστή απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ τους. 
Έτσι λοιπόν, στις εισόδους/εξόδους, έξω από τις τάξεις και τα γραφεία, τις 



βρύσες και τις τουαλέτες έχουν τοποθετηθεί σημάνσεις για να υπενθυμίζουν 
στα παιδιά ότι θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις. Οι εκπαιδευτικοί έχουν 
αλλάξει τη διαρρύθμιση των τάξεων. Σε κάθε θρανίο θα κάθεται μόνο ένας/μία 
μαθητής/μαθήτρια και θα υπάρχει τουλάχιστον απόσταση, μεταξύ των 
θρανίων, ενός (1) μέτρου. Το κάθε παιδί θα κάθεται πάντα στο ίδιο θρανίο και 
δεν θα ακουμπά θρανία άλλων παιδιών. Θα χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του/της 
μολύβια, σβηστήρια, χρωματιστά και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Τα παιδιά 
θα κάνουν όλα τα μαθήματα στην τάξη τους και δε θα μετακινούνται στις 
ειδικές αίθουσες.  

Είσοδος στον χώρο του Σχολείου 

● Οι επισκέψεις στο Σχολείο ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.  

● Καταργούνται οι επισκέψεις γονέων/κηδεμόνων για ενημέρωση της προόδου 
των παιδιών ή για άλλους λόγους. Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή 
μέσω e-mail με τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του Σχολείου.  

● Επισκέψεις γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο θα επιτρέπονται ΜΟΝΟ για 
παραλαβή παιδιού σε περίπτωση ασθένειας.  

● Σε περίπτωση που είναι άκρως απαραίτητο να εισέλθετε στον σχολικό χώρο, 
θα εισέρχεστε ΜΟΝΟ από την κεντρική είσοδο και θα πρέπει να ακολουθείτε 
το πρωτόκολλο ασφάλειας (μάσκα, γάντια, τήρηση αποστάσεων, αντισηπτικό).  

● Η ετοιμασία επειγόντων δικαιολογητικών/βεβαιώσεων θα γίνεται μετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματέα του Σχολείου και θα τοποθετούνται 
σε φάκελο σε ειδικό χώρο και σε κουτί αλληλογραφίας στην είσοδο του 
σχολείου.  

Διάφορα 

 ● Μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, απαγορεύεται η διεξαγωγή εκδρομών, 
επισκέψεων, εκκλησιασμών και γενικά οποιασδήποτε δραστηριότητας ενέχει 
μετακίνηση/έξοδο των μαθητών/τριών από τον σχολικό χώρο.  

● Τελετές αποφοίτησης δεν θα διεξαχθούν.  

● Απαγορεύονται ΟΛΑ τα κεραστικά λόγω γενεθλίων ή ονομαστικών εορτών 
κ.τ.λ.  

Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα που προνοεί το πρωτόκολλο (σημάνσεις, 
αυξημένη επιτήρηση στα διαλείμματα και σε ευαίσθητους χώρους όπως οι 
τουαλέτες, βρύσες, διευθέτηση αιθουσών ανάλογα με τις ενδεικνυόμενες 
αποστάσεις, καθορισμός χώρων διαλείμματος για κάθε τμήμα για αποφυγή 
συγχρωτισμού, διαφορετικές είσοδοι και έξοδοι, κ.α.) σχετικά με την 
επαναλειτουργία των σχολείων. Είμαστε σίγουροι ότι με τη συνεργασία όλων 
σας και την πιστή εφαρμογή των οδηγιών ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ! 

 

 

Από το Σχολείο 


