ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Παιδιά για τα οποία δίνεται η γενική σύσταση μακροχρόνιας αποχής από το
σχολείο και χρήσης τηλε-εκπαίδευσης λόγω σοβαρού υποκείμενου νοσήματος
Τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν παιδιά με
υποκείμενα νοσήματα από τη λοίμωξη με SARS-CoV-2 είναι περιορισμένα καθώς
πρόκειται για ένα νέο ιό. Οι παρακάτω πίνακες ενδέχεται να τροποποιηθούν στο
μέλλον καθώς αυξάνονται οι γνώσεις μας σχετικά με τη λοίμωξη από SARS-CoV-2 και
ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για
μακροχρόνια αποχή από το σχολείο πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα με
προσεκτική στάθμιση της κατάστασης υγείας κάθε παιδιού από τον θεράποντα ιατρό
σε συνεργασία με την οικογένεια.
1. Παιδιά που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από 6
μήνες από την ολοκλήρωσή της.
2. Παιδιά μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν
έχουν παρέλθει λιγότεροι από 12 μήνες.
3. Παιδιά μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει
λιγότεροι από 24 μήνες.
4. Παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
5. Παιδιά με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIVκαι CD4<500)
6. Παιδιά υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα)
7. Παιδιά με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια
8. Παιδιά με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή
μυοκαρδιοπάθεια
9. Παιδιά με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με
αναπνευστική ανεπάρκεια ή παιδιά με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα,
σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
10. Παιδιά με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα
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Κανόνες Βιβλιοθήκης, λόγω Covid-19
Όλοι οι χρήστες απαιτείται να φορούν μάσκα εντός της Βιβλιοθήκης καθώς
επίσης και να διατηρούν 1,5 μ. απόσταση ο ένας από τον άλλον. Παρακαλείσθε
να απολυμαίνετε τα χέρια σας με αντισηπτικό, κατά την είσοδό σας.
ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30-16:30.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
Λόγω της εναρμόνισης για την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας 1,5 μ.,
πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι αλλαγές:




Μείωση αριθμού των καθημένων – 2 άτομα ανά τραπέζι
Η πρόσβαση στα ράφια απαγορεύεται
Τα περιοδικά έχουν απομακρυνθεί
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι θέσεις έχουν μειωθεί από 21 σε 13, λόγω της επιβεβλημένης απόστασης.
Πριν τους χρησιμοποιήσετε, πρέπει να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι με απολυμαντικό υγρομάντηλο.
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Όταν επιλέξετε το βιβλίο της αρεσκείας σας από τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο
της Βιβλιοθήκης (https://www.pierce.gr/en/school-facilities/schoollibrary/electronic-library-catalogs/ ) μπορείτε:



Να γράψετε το call number και να το ζητήσετε από το γραφείο δανεισμού
της Βιβλιοθήκης
Να κάνετε κράτηση, επιλέγοντας (Request this item) μέσω του
ηλεκτρονικού καταλόγου και να παραλάβετε από το γραφείο δανεισμού
της Βιβλιοθήκης.

Τα βιβλία, μετά την επιστροφή τους πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα για
72 ώρες, ούτως ώστε να αποκλειστεί η διασπορά του ιού. Για τον λόγο αυτό,
ενδεχομένως κάποια βιβλία να καθυστερήσουν, ως προς την ημερομηνία
δανεισμού τους.
Για λόγους υγείας, ακουστικά δεν θα είναι διαθέσιμα για δανεισμό.

