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Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα περιμένοντας τους μαθητές/ 
μαθήτριες και φροντίζει για το άνοιγμα των παραθύρων και την απόσταση μεταξύ των θρανίων, 
η οποία θα είναι τουλάχιστον στο ένα (1) μέτρο.  

 
➢ Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να υποδείξει στους μαθητές/τριες πώς θα εισέρχονται και θα 

εξέρχονται από την τάξη και τους βασικούς κανόνες υγιεινής (π.χ. Τακτικό και επιμελές 
πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη 
τροφής και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χαρτοπετσέτες μιας χρήσης και 
απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων). 
 

➢ Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες της Μέσης 
Εκπαίδευσης στις αίθουσες διδασκαλίας και στους κλειστούς χώρους του σχολείου.  
 

➢ Ο/Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες κατά την είσοδο και έξοδο από την αίθουσα 
διδασκαλίας υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνουν ορθή χρήση του αλκοολούχου 
διαλύματος, το οποίο θα υπάρχει στην είσοδο της αίθουσας για την σωστή υγιεινή των 
χεριών. 
 

➢ Σε περίπτωση που ένας/μια μαθητής/τρια παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος θα απομακρύνεται από την τάξη και θα ειδοποιείται ο υπεύθυνος 
υγειονομικής ασφάλειας του σχολείου. 
 

➢ Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια κάθεται στην ίδια θέση (θρανίο) σε κάθε μάθημα και για 
όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν θρανίο άλλου/άλλης συμμαθητή/ συμμαθήτριας και δεν μετακινούνται 
μέσα στην τάξη.  
 

➢ Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να τηρεί αρχείο/σχεδιάγραμμα των θέσεων των 
μαθητών/τριων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση εμφάνισης θετικού 
κρούσματος Covid19, για να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, ορθά η ιχνηλάτηση 
των στενών επαφών. 

➢ Ο/Η μαθητής/τρια αποφεύγει να κάνει κοινή χρήση μολυβιών, μαρκαδόρων και άλλων 
προσωπικών αντικειμένων. 

 
➢ Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει το μάθημα από απόσταση, από την έδρα, χωρίς να έχει επαφή 

με τους μαθητές. Μετά από κάθε χρήση απολυμαίνει τις επιφάνειες που έχει αγγίξει 
(έδρα, πληκτρολόγιο, ΗΥ, ηχεία, τηλεχειριστήριο προβολέα) έτσι ώστε να είναι έτοιμες 
για χρήση από τον/την επόμενο εκπαιδευτικό. 
 



➢ Σε κάθε τραπέζι θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό σπρέι/υγρό και χαρτί κουζίνας για 
καθαρισμό της επιφάνειας εργασίας των μαθητών/τριων. Οι μαθητές/τριες θα έχουν την 
ευθύνη του καθαρισμού του δικού τους χώρου. 
 

Χρήση πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια πρακτικής εργασίας: 

Σε περίπτωση ετοιμασίας παρασκευάσματος οι μαθητές/τριες θα εργάζονται ατομικά, θα 
χρησιμοποιούν γάντια μίας χρήσης κατά την προετοιμασία του παρασκευάσματος τους και 
ακολούθως θα έχουν την ευθύνη καθαρισμού και απολύμανσης των σκευών και του χώρου 
όπου εργάστηκαν.  Ο/Η εκπαιδευτικός θα ετοιμάζει τα υλικά για κάθε μαθητή/τρια ξεχωριστά 
πριν την έναρξη του μαθήματος.  

 
➢ Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών μίας χρήσης κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής εργασίας επιβάλλεται. 
➢ Αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις στο εργαστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πρακτικής εργασίας. 
➢ Αν είναι απόλυτη και επείγουσα ανάγκη να υπάρξει επαφή εκπαιδευτικού – 

μαθητή/τριας, τότε ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου του ΥΠΠΑΝ. 

➢ Με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού ο/η κάθε μαθητής/τρια πλένει, 
σκουπίζει και τακτοποιεί τα σκεύη που χρησιμοποίησε, απολυμαίνει το χώρο 
εργασίας του/της και επιστρέφει στη θέση του.  

➢ Ο/Η εκπαιδευτικός υποδεικνύει στους μαθητές/τριες να μην αγγίζουν το 
πρόσωπο τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής εργασίας. 

➢ Με την επιστροφή στη θέση του/της ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορεί να 
καταναλώσει το παρασκεύασμα του ακολουθώντας πάντα τους κανόνες 
υγιεινής. 

Σημειώσεις:  

➢ Ακολουθούμε τις γενικές οδηγίες του υγειονομικού πρωτοκόλλου του ΥΠΠΑΝ για τα 
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. 

➢ Προς αποφυγή ανταλλαγής έντυπου υλικού ο/η εκπαιδευτικός παροτρύνεται να 
χρησιμοποιεί ψηφιακό υλικό είτε από την τράπεζα υλικού που δημιουργήθηκε είτε 
καινούριο υλικό που δημιουργεί ο/η ίδιος/ίδια. Επίσης όπου υπάρχει δυνατότητα 
χρησιμοποιεί την πλατφόρμα TEAMS για να αποστέλλει ή να λαμβάνει υλικό από 
τους/τις μαθητές/τριες.  
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