
 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

• Δεν επιτρέπεται η είσοδος μαθητών χωρίς μάσκα στα σχολικά λεωφορεία. 
• Η συστηματική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, είναι απαραίτητη. 
• Οι μαθητές θα έχουν προκαθορισμένη θέση η οποία δε θα αλλάζει. Παιδιά ίδιας 

οικογένειας και παιδιά που ανήκουν στο ίδιο σχολικό τμήμα θα κάθονται σε 
διπλανές/γειτονικές θέσεις. 

• Οι οδηγοί των λεωφορείων θα εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό εξαερισμό του 
λεωφορείου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

• Κατά την άφιξη των σχολικών λεωφορείων στο Κολλέγιο, για την αποφυγή 
συνωστισμού, οι μαθητές θα παραμένουν στη θέση τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
των υπευθύνων, μέχρι οι μαθητές του προηγούμενου σχολικού λεωφορείου να 
αποβιβαστούν και να αποχωρήσουν από το χώρο στάθμευσης. 

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

• Κατά την είσοδο στο Σχολείο, όλοι οι μαθητές θα θερμομετρούνται. 
• Η είσοδος θα γίνεται ΜΟΝΟ από το διάδρομο που οδηγεί στη ράμπα, όπου θα 

βρίσκονται εγκατεστημένες συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας σώματος (περιθώριο 
σφάλματος ± 0,2°C). 

• Μαθητές με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37,5°C θα οδηγούνται σε ειδικό χώρο, στο 
ιατρείο του σχολείου. Στη συνέχεια, θα ενημερώνονται οι Γονείς, οι οποίοι θα πρέπει 
να φροντίσουν για την άμεση αποχώρηση του μαθητή από το Σχολείο. 

• Όλοι οι μαθητές θα μεταβαίνουν απευθείας στην αίθουσά τους, όπου θα παραμένουν 
μέχρι την έναρξη του μαθήματος. 

• Στη λήξη των μαθημάτων, η έξοδος των μαθητών από το Σχολείο θα γίνεται τμηματικά, 
ώστε να μειώνεται κατά το δυνατόν ο συγχρωτισμός. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του 
Λυκείου θα κατευθύνονται στην έξοδο μέσω της ράμπας και οι μαθητές του Γυμνασίου 
από το αίθριο της Τραπεζαρίας και τα ανοικτά γήπεδα θα οδηγούνται στη σκάλα, 
απέναντι από την κεντρική πύλη. 

• Οι μαθητές που αποχωρούν από το Κολλέγιο με σχολικό λεωφορείο θα κατευθύνονται 
στο λεωφορείο τους, θα εισέρχονται αμέσως σε αυτό και θα καταλαμβάνουν την 
προκαθορισμένη θέση. 

• Οι μαθητές που αποχωρούν από το Κολλέγιο με δικό τους μέσον, θα χρησιμοποιούν τη 
μικρή πύλη του Pierce, ακολουθώντας τις οδηγίες των υπευθύνων και τηρώντας τις 
προβλεπόμενες αποστάσεις. Παρακαλούμε πολύ τους Γονείς που περιμένουν τα παιδιά 
τους έξω από το Σχολείο να αποφεύγουν το συνωστισμό και να απομακρύνονται 
αμέσως μόλις παραλάβουν το παιδί τους. 


