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Επιστρέφουμε σχολείο. Μένουμε υγιείς!

https://www.youtube.com/watch?v=-
NqRlNsLgTw

https://www.youtube.com/watch?v=-NqRlNsLgTw


Είσοδος και 
Έξοδος στο 
σχολικό 
χώρο

• Συγκεκριμένος χώρος προσέλευσης των μαθητών - μαθητριών που θα
ενημερωθούν εκ των προτέρων.

• Κατ’ ευθείαν μετάβαση στην αίθουσα διδασκαλίας, η οποία θα είναι
γνωστή στους μαθητές /μαθήτριες εκ των προτέρων, ώστε να
αποφεύγεται ο συνωστισμός στην είσοδο και έξοδο από το σχολείο.

• Ο/Η εκπαιδευτικός θα βρίσκεται εντός της αίθουσας, εν αναμονή των
μαθητών/μαθητριών και θα φροντίζει για το άνοιγμα των παραθύρων
και την απόσταση μεταξύ των θρανίων, η οποία θα είναι τουλάχιστον
στο ένα (1) μέτρο.

• Ο/Η εκπαιδευτικός θα ελέγχει τον αριθμό των μαθητών/μαθητριών, ο
οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12)

• Από την στιγμή που εισέρχεται στην αίθουσα κάθε μαθητής/ μαθήτρια
θα απολυμαίνει τα χέρια με αντισηπτικό, υπό την εποπτεία του
εκπαιδευτικού της τάξης. Η χρήση μάσκας και γαντιών θα είναι
προαιρετική.

• Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια θα έχει το δικό του θρανίο, το οποίο θα
χρησιμοποιεί καθημερινά για όλη την διάρκεια των μαθημάτων. Οι
μαθητές /μαθήτριες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν θρανίο
άλλου/άλλης συμμαθητή /συμμαθήτριας .



Για τη σωστή 
και ασφαλή 
επιστροφή στα 
θρανία πρέπει 
να εφαρμόζετε 
τα μέτρα 
υγιεινής:

Να τηρείτε αυστηρά την απόσταση των 2
μέτρων.

Να πλένετε συχνά τα χέρια με νερό και
σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

Να κάνετε χρήση του αλκοολούχου διαλύματος
που βρίσκεται στο σχολείο.

Να αποφεύγετε την επαφή των χεριών με τα
μάτια , τη μύτη και το στόμα.

Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, να
καλύπτετε τη μύτη και το στόμα με το μανίκι
στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο, το
οποίο θα πετάτε αμέσως στον κάδο
απορριμμάτων.



Για τη σωστή 
και ασφαλή 
επιστροφή στα 
θρανία πρέπει 
να εφαρμόζετε 
τα μέτρα 
υγιεινής:

Να μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα όπως μολύβια,
στυλό, μαρκαδόρους και άλλα προσωπικά αντικείμενα
που χρησιμοποιούνται και από άλλους και να μην
χρησιμοποιείτε άλλο θρανίο, εκτός από το δικό σας.

Να μη χρησιμοποιείτε θρανία άλλων παιδιών.

Να αποφεύγετε το άγγιγμα επιφανειών αν δεν υπάρχει
λόγος.

Να αποφεύγετε τους εναγκαλισμούς και τη χειραψία.

Να φέρνετε φαγητό και νερό από το σπίτι, αφού το
κυλικείο θα παραμείνει κλειστό. Επίσης τα τρόφιμα που
θα φέρνετε να μην αλλοιώνονται λόγω της ζέστης.

Η χρήση γαντιών και μάσκας δεν επιβάλλεται. Είναι
προαιρετική η χρήση τους.



Πότε και πώς φοράμε μάσκα 

https://youtu.be/wGZbIVrTNYI

https://youtu.be/wGZbIVrTNYI


ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΧΕΡΙΩΝ

• Θα πρέπει να γίνεται επιμελές πλύσιμο των
χεριών με υγρό σαπούνι και νερό τουλάχιστον
20’, πριν την λήψη της τροφής και με την
επίσκεψη στην τουαλέτα, καθώς και
προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες
χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους
στους κάδους απορριμμάτων.

• Θα γίνεται έλεγχος και κατά τα διαλείμματα
στις τουαλέτες, ώστε να αποφεύγεται ο
συνωστισμός των μαθητών/μαθητριών στους
χώρους αυτούς.



Πλύσιμο χεριών 

https://www.youtube.com/watch?v=AEyNFMajgVI

https://www.youtube.com/watch?v=AEyNFMajgVI


ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ

Αν ένας μαθήτής/τρια νιώθει άρρωστος/η ή
έχει ύποπτα συμπτώματα, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ στο
σπίτι!!

Επικοινωνείτε με το γιατρό σας και
ενημερώνετε το σχολείο.

Αν ένας μαθητής / μαθήτρια παρουσιάζει
οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα θα
πρέπει να το αναφέρει στον/στην
εκπαιδευτικό με την είσοδο του στην τάξη,
αν είναι ήδη στο σχολείο.



Συμπτώματα κορονοϊού

• https://www.youtube.com/watch?v=nEv9DyYperg

• https://www.youtube.com/watch?v=GJOYI8piCpQ

https://www.youtube.com/watch?v=GJOYI8piCpQ


• Σε περίπτωση που παρουσιαστούν συμπτώματα κατά την διάρκεια της 
παρουσίας στο σχολείο, θα πρέπει το άτομο που παρουσιάζει τα 
συμπτώματα να απομονώνεται σε ειδικό χώρο που θα έχει καθοριστεί.

• Στο σχολείο υπάρχουν ειδικά θερμόμετρα και δυνατότητα θερμομέτρησης 
αν χρειαστεί.



Διαλείμματα

• Η σχολική μονάδα αναπροσαρμόζει το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε 
να υπάρχουν διαφορετικές ζώνες  διαλστους εξωτερικούς χώρους.

• Προβλέπεται διαχωρισμός της αυλής ώστε να υπάρχουν 
ξεχωριστοί χώροι για τις διάφορες ομάδες και κάθε ομάδα να έχει 
τον δικό της χώρο.

• ειμμάτων και να μην συμπίπτει μεγάλος αριθμός  μαθητών/ 
μαθητριών



Προστασία από τον κορονοϊό

•https://www.youtube.com/watch?v=-
DPJeRRMAqs

https://www.youtube.com/watch?v=-DPJeRRMAqs


Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές. Πολιτική 
Προστασία Ελλάδα

https://youtu.be/WOBiOeS02pk

https://youtu.be/WOBiOeS02pk

