
                     1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ                               ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021

                                                ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19  
                    ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗN ΤΩΝ  ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 

                         Οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τάξης: 

 Προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα,  έχοντας στη σχολική  
τσάντα μόνον τα απαραίτητα βιβλία και τη γραφική ύλη που θα χρησιμοποιούν και θα 
χειρίζονται αποκλειστικά οι ίδιοι-ες. Η πρωινή είσοδος (08.00-08.30) στον σχολικό χώρο 
γίνεται από τις οδούς α) Σαμαρτζή και β) Γκορτζή. Δεν παραμένουν στο προαύλιο, αλλά 
μεταβαίνουν αμέσως στην αίθουσα του τμήματός τους,  διότι για λόγους προστασίας δεν 
πραγματοποιείται η καθιερωμένη πρωινή  συγκέντρωση μαθητών/τριών  πριν από  την 
έναρξη του ωρολογίου προγράμματος. Κάθονται στο θρανίο στην ίδια πάντα θέση.

  Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να 
αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και 
διαλειμμάτων για κάθε τάξη είναι το ακόλουθο:              

                                ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
                                                       ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ  2020-2021

Ώρες ΤΑΞΕΙΣ Α΄ & Β΄ 

1η 08.00 – 08.40

διάλειμμα 08.40 – 08.55

2η 08.55- 09.35

διάλειμμα 09.35- 09.50

3η 

09.50 – 10.30

διάλειμμα 10.30 – 10.45

4η 10.45 – 11.25

διάλειμμα 11.25 – 11.40

5η 11.40 – 12.20

διάλειμμα 12.20 – 12.35

6η 12.35 – 13.10

διάλειμμα 13.10 – 13.20

7η 13.20 – 13.55



Ώρες ΤΑΞΗ Γ΄ 

1η 08.15 – 08.55

διάλειμμα 08.55– 09.10

2η 09.10- 09.50

διάλειμμα 09.50- 10.05

3η 10.05 – 10.45

διάλειμμα 10. 45– 11.00

4η 11.00 – 11.40

διάλειμμα 11.40 – 11.55

5η 11.55 – 12.35

διάλειμμα 12.35 – 12.45

6η 12.45 – 13.20

διάλειμμα 13.20 – 13.30

7η 13.30 – 14.05

 Δεν επιτρέπεται να φέρνουν από το σπίτι μπάλες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο για 
απασχόληση και παιχνίδι κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

 Εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση για κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου κατά 
τη διάρκεια της παρουσίας τους στον χώρο του σχολείου. 

                                            

 Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του 
σχολείου  και κατά την αναμονή στο κυλικείο. Δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια 
της γυμναστικής/άθλησης. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στο προαύλιο του 
σχολείου οι μαθητές /τριες μπορούν να αφαιρέσουν τη μάσκα με την προϋπόθεση ότι 
διατηρούν απόσταση από τους άλλους τουλάχιστον 1,5μ. Στην περίπτωση αυτή  
διπλώνουν τη μάσκα  προσεκτικά, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που τους έχουν δοθεί, 
και την τοποθετούν με προσοχή σε  πλαστική ή άλλη αεροστεγή θήκη που πρέπει πάντα  
να φέρουν  μαζί τους. Καλό είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν μαζί τους 
καθημερινά  και μία εφεδρική μάσκα.

                                                     



  Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποδείξεις ως προς την υποχρεωτική χρήση 
μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία. Από την 
υποχρεωτική χρήση μάσκας  εξαιρούνται οι κατηγορίες μαθητών του αρθρ.2 §4 ΦΕΚ 
3780/Β/08-09-2020 

 Οι μαθητές/τριες που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με 
λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους
γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με 
θερμομέτρηση) πριν από την αναχώρησή τους για το σχολείο.

                  Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι: 
                  πυρετός και βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
                                              •Δυσκολία στην αναπνοή
                                              •Μυαλγίες
                                              •Ρίγος
                                              •Πονοκέφαλος
                                              •Δυσκαταποσία
                                              •Ρινική καταρροή/συμφόρηση
                                              •Ναυτία / έμετος
                                              •Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις
                                                            

                                                           

 Οι μαθητές/τριες κατεβαίνουν στο προαύλιο και ανεβαίνουν στις αίθουσες με τάξη 
διατηρώντας τις αποστάσεις και ακολουθώντας πιστά τη διαδρομή που έχει καθοριστεί για 
το κάθε τμήμα και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε 
αίθουσας. 

            



  Οι μαθητές/τριες φροντίζουν να έχουν μαζί τους  μπουκάλι ή άλλο κατάλληλο δοχείο με 
νερό που, καλό θα είναι, να γράφει επάνω το όνομά τους. Συστήνεται να αποφεύγουν να 
χρησιμοποιούν τις κοινόχρηστες βρύσες για να πίνουν νερό και επισημαίνεται ότι 
απαγορεύεται να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση. 

                                           

 Το κυλικείο του σχολείου έχει προσαρμόσει τη λειτουργία του σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ και διαθέτει τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί πριν 
την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες με κατάλληλο υλικό. Στο κυλικείο του 
σχολείου οι μαθητές/τριες φορούν μάσκα κατά την αναμονή και  τηρούν με συνέπεια τις 
ενδεδειγμένες αποστάσεις από τους συμμαθητές/τριες τους. Απαγορεύεται αυστηρώς να 
προμηθεύεται κάποιος οτιδήποτε με παραγγελία εκτός σχολείου (delivery). Συνιστάται οι 
μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή 
με το κυλικείο και πριν από  τη λήψη του γεύματος. Δοχεία με  αλκοολούχο αντισηπτικό 
διάλυμα τα οποία  μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές  υπάρχουν σε δύο σημεία   δίπλα
στο ταμείο του κυλικείου,.

 Επιτρέπεται η είσοδος στις τουαλέτες μόνον 4 μαθητών και 4 μαθητριών κάθε φορά  κι 
όταν αυτοί/ες επιστρέψουν δίνεται η άδεια από τον/την εφημερεύοντα/ουσα καθηγητή/τρια
στους/στις επόμενους/ες. Συστήνεται καλό πλύσιμο των χεριών μετά την επίσκεψη στις 
τουαλέτες. 

 Οι μαθητές/τριες απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό κάθε φορά που μπαίνουν 
στην αίθουσα και φροντίζουν να τα πλένουν επιμελώς, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,
σε περίπτωση που έχουν λερωθεί πολύ.

                                          

 Ακούν με προσοχή τους καθηγητές και τις καθηγήτριές τους και εφαρμόζουν τις 
υποδείξεις τους, προκειμένου η διαβίωση όλων στο σχολείο να γίνεται με ασφάλεια. Η 
ασφαλής λειτουργία του σχολείου έχει θεμελιώδη σημασία και βασίζεται στη συστηματική
εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης και σεβασμό στο πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να 
προληφθεί, κατά το δυνατόν, η διασπορά του ιού. Η συνεργασία και η τήρηση των 
κανόνων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της υγείας όλων, γι΄αυτό σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και παράβασης των 
κανόνων οι μαθητές/τριες θα  αποβάλλονται από τον σχολικό χώρο.



 Οι μαθητές/τριες, όταν ολοκληρωθεί το ημερήσιο πρόγραμμα, αποχωρούν αμέσως 
από τον χώρο του σχολείου  διατηρώντας τις αποστάσεις. Η έξοδος των μαθητών/τριών
κατά το σχόλασμα γίνεται αποκλειστικά από την πόρτα προς την οδό Γκορτζή.

                            

  Όλοι σύμμαχοι στην προσπάθεια να νικήσουμε τον κορωνοϊό 

για να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να ζούμε με ασφάλεια.          

                                               

                                                                            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                        ΚΑΙ 

                                                                Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

                                                   

  


