ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-2021
Στην περίπτωση των Ολοήμερων Δημόσιων Σχολείων, πέρα από τα όσα
περιλαμβάνονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, ισχύουν και τα ακόλουθα:
1. Μετά τις 13:05, δημιουργούνται νέα τμήματα με παιδιά σταθερών
τάξεων/τμημάτων. Για τον λόγο αυτό, τα παιδιά θα παραμένουν για διάλειμμα
με την επίβλεψη εκπαιδευτικών, μέχρις ότου οι αίθουσες οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν για σίτιση-διδασκαλία να καθαριστούν και απολυμανθούν
(όλες οι επιφάνειες, δηλ. θρανία, καρέκλες, πόμολα, έδρα, πάγκοι). Κατά τη
διάρκεια του διαλείμματος ο εκπαιδευτικός θα επιτηρεί τα παιδιά και τις
σταθερές ομάδες, ώστε να τηρείται το πρωτόκολλο της φυσικής
αποστασιοποίησης και της αποφυγής συγχρωτισμού. Οι λίστες των ομάδων
των παιδιών θα είναι σταθερές και εξ αρχής ο εκπαιδευτικός θα γνωρίζει ποιες
είναι υπό την επίβλεψή του.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις, το σχολείο θα διατηρεί καταλόγους/πίνακες στους
οποίους να παρουσιάζεται η διάταξη των θρανίων και τα ονόματα των
παιδιών που κάθονται στο κάθε θρανίο. Η διαμόρφωση του χώρου και των
αποστάσεων όπως επίσης και των λοιπών μέτρων θα ακολουθείται σύμφωνα
με το πρωτόκολλο Δημοτικής Εκπαίδευσης.
3. Οι αίθουσες Πολλαπλής Χρήσης, θα χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία
μαθημάτων χορού, φυσικής αγωγής, μουσικής/χορωδιών, θεάτρου κ.ά. Τα
παιδιά, με σημάνσεις που θα τοποθετούνται στο πάτωμα, θα τηρούν
αποστάσεις σύμφωνα με τα πρωτόκολλα/οδηγίες:
 Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2)
σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους,
 Οδηγίες αναφορικά με την επαναλειτουργία των μουσικών σχολών –
ωδείων,
 Οδηγίες προφύλαξης από τον COVID-19 για σχολές χορού.
Στην περίπτωση όπου θα απαιτηθεί να καθίσουν ή να ξαπλώσουν στο
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πάτωμα τότε, θα χρησιμοποιούν απαραίτητα ατομικό χαλάκι ή κρεβατάκι. Με
το τέλος της ημέρας, η αίθουσα θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται.
4. Όσον αφορά τη σίτιση των παιδιών ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Προετοιμασία Σίτισης:
i.
Το σχολείο οφείλει να ετοιμάσει πρόγραμμα σίτισης, το οποίο θα
πρέπει να κοινοποιηθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν
τη σίτιση των παιδιών. Το εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να εμπεριέχει
τις ακόλουθες πληροφορίες:
 Τους χώρους σίτισης των ομάδων των παιδιών (αίθουσες,
τάξεις κτλ).
 Τους χώρους συγκέντρωσης / αναμονής των παιδιών πριν τη
σίτιση, σε περίπτωση που η σίτιση δεν θα γίνεται ταυτόχρονα σε
όλα τα παιδιά.
 Την ακριβή σειρά με την οποία οι ομάδες θα εισέρχονται σε κάθε
αίθουσα σίτισης.

ii.

iii.

iv.

 Τους χώρους συγκέντρωσης των ομάδων παιδιών που θα
αποχωρούν από τις αίθουσες σίτισης και θα απασχολούνται με
τον/την εκπαιδευτικό τους μέχρι να μπουν για μάθημα.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι ομάδες παιδιών πρέπει να
συνοδεύονται και επιτηρούνται από τους/τις υπεύθυνους/ες
εκπαιδευτικούς για τη σίτιση και να τηρούνται οι ενδεδειγμένες
αποστάσεις μεταξύ τους.
Πριν από την είσοδο των παιδιών στις αίθουσες σίτισης, θα πρέπει να
απολυμανθούν / καθαριστούν όλες οι επιφάνειες (πόμολα, έπιπλα,
θρανία, καρέκλες κτλ.) από την/τις καθαρίστρια/ες της σχολικής
μονάδας.
Πριν από τη λήψη τροφής, θα πρέπει να γίνεται επιμελές πλύσιμο των
χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, υπό την
επίβλεψη εκπαιδευτικού.

β. Προμήθεια / σερβίρισμα φαγητού
i.
Η ετοιμασία φαγητού στον χώρο του σχολείου επιτρέπεται μόνο στις
περιπτώσεις που αυτά διαθέτουν κουζίνες, εγκεκριμένες από τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
ii.
Σε περιπτώσεις που η κουζίνα ΔΕΝ διαθέτει πλυντήριο πιάτων, το
φαγητό που ετοιμάζεται, θα δίνεται στα παιδιά σε ατομικές – κλειστές
συσκευασίες μιας χρήσης. Το ίδιο θα ισχύει και για τα μαχαιροπήρουνα
και τα ποτήρια. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για το φαγητό που
προμηθεύεται από εγκεκριμένες ψησταριές/εστιατόρια. Σημειώνεται ότι
στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι οδηγίες του Υπουργείου
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iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Υγείας «Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 σε
χώρους take away/delivery».
Σε περίπτωση που η κουζίνα διαθέτει πλυντήριο πιάτων, επιτρέπεται η
χρήση πιάτων, ποτηριών, πιρουνιών και κουταλιών, εφόσον αυτά
πλυθούν σε θερμοκρασία άνω των 60οC. Στην περίπτωση αυτή θα
εφαρμόζονται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Ειδικές οδηγίες για
οργάνωση χώρων εστίασης».
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση δίσκων, πιάτων,
ποτηριών κ.ά. για σκοπούς σίτισης, ενώ τα υπολείμματα /
περισσεύματα φαγητού θα πετάγονται σε κλειστό κάλαθο.
Στις περιπτώσεις όπου προσφέρεται απογευματινό φρούτο ή άλλο
επιδόρπιο, αυτό πρέπει να προσφέρεται συσκευασμένο ή
περιτυλιγμένο με μεμβράνη.
Κατά τη διάρκεια της σίτισης, τα παιδιά, μπορούν θα πίνουν νερό είτε
από το ατομικό τους παγουράκι είτε από ατομικό μπουκάλι, ενώ εάν
απαιτηθεί επιπρόσθετη ποσότητα νερού, τα παιδιά θα μπορούν να
ξαναγεμίσουν τα παγουράκια ή τις μπουκάλες τους από τις βρύσες του
σχολείου, πάντοτε υπό την επίβλεψη μέλους του εκπαιδευτικού ή
βοηθητικού προσωπικού.
Η σίτιση μπορεί να γίνεται είτε στις αίθουσες σίτισης είτε στην αίθουσα
πολλαπλής χρήσης είτε στις αίθουσες διδασκαλίας. Στις αίθουσες
διδασκαλίας ή σίτισης τα παιδιά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 25
ανά αίθουσα (αναλόγως και των τμ.).
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