
Αγαπητοί Γονείς 

Ενόψει της διά ζώσης επαναλειτουργίας του σχολείου  και έχοντας το αίσθημα ευθύνης για 

την προστασία των μαθητών μας,  κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε και να σας 

επιστήσουμε την προσοχή σας στην λήψη μέτρων πρόληψης και αποφυγής της διασποράς 

του COVID-19. 

Κατά τις ώρες που οι μαθητές βρίσκονται στο σχολείο οφείλουν: 

• να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους .  Προς τούτο οι 

μαθητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 μάσκες μαζί τους, καθώς η μία είναι 

πιθανόν να τους πέσει και να λερώσει ή να τους κοπεί 

• να φέρουν μαζί τους αντισηπτικό, ένα μπουκάλι νερό και φαγητό εάν το επιθυμούν 

• να πλένουν και να απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν το κολατσιό και μετά τη χρήση 

της τουαλέτας 

• να μην βάζουν τα χέρια στο πρόσωπο, στα μάτια, στο στόμα, στη μύτη  

• να βήχουν ή να φτερνίζονται στον αγκώνα ή σε χαρτομάντιλο ώστε να το πετούν 

αμέσως 

• να μην ανταλλάσσουν στυλό, βιβλία και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο 

• να απολυμαίνουν συχνά τις επιφάνειες των θρανίων και των βιβλίων με 

αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, το οποίο υπάρχει μέσα σε κάθε αίθουσα και 

στους διαδρόμους 

• να κρατούν απόσταση από τους συμμαθητές τους και να μην συναθροίζονται  σε 

οποιονδήποτε χώρο εντός και εκτός του σχολείου  

• να ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση ή οποιονδήποτε εκπαιδευτικό  του σχολείου 

σε περίπτωση αδιαθεσίας 

• εάν αισθάνονται άρρωστοι να παραμένουν σπίτι τους κα με την επιστροφή τους 

καλόν είναι να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση 

• να υπακούν στις υποδείξεις των καθηγητών τους.  

Από την πλευρά του το σχολείο θα φροντίσει για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων 

μέτρων, όπως τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής , επαρκή αερισμό των σχολικών χώρων, 

ενημέρωση όλων των μαθητών σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΥΠΑΙΘ από τους καθηγητές 

τις 2 πρώτες ώρες επαναλειτουργίας του σχολείου  σχετικά με τον COVID-19, εξασφάλιση 

ειδικού χώρου πιθανής αδιαθεσίας μαθητή και άμεση ενημέρωση γονέα.  

Επίσης το σχολείο θα επιδώσει σε κάθε μαθητή βεβαίωση μετακίνησης την οποίαν οφείλει 

να φέρει μαζί του ερχόμενος από το σπίτι στο σχολείο και επιστρέφοντας από το σχολείο 

στο σπίτι του. 

Ανταποκρινόμενοι λοιπόν στην τήρηση των μέτρων για την προστασία και την θωράκιση 

της υγείας όλων μας, θα θέλαμε να σας τονίσουμε ιδιαίτερα το εξής: εάν υπάρχει κρούσμα 

στην οικογένεια σας ή έλθετε σε επαφή με κρούσμα οφείλετε άμεσα να ενημερώσετε την 

Διεύθυνση του σχολείου για την λήψη των απαραίτητων μέτρων.  Επίσης παρακαλούμε να 

ενημερώνετε το σχολείο σε περίπτωση απουσίας μαθητή και να επισκέπτεστε συχνά την 

ιστοσελίδα του σχολείου. 



Τέλος θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθειά σας και να σας διαβεβαιώσουμε 

ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διαφυλάξουμε την παιδαγωγική λειτουργία του 

σχολείου μας και την υγεία όλων μας.  

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου μετά από συμφωνία και με το ΓΕΛ θα είναι:  

  

        ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1 8.00 8.40 
2 8.55 9.35 
3 9.50 10.30 
4 10.45 11.25 
5 11.40 12.20 
6 12.35 13.15 

7 13.25 14.00 
 

 


