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Αγία Παρασκευή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020  

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  

Στο πλαίσιο των οδηγιών του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ για τη λειτουργία των σχολείων, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε για τα παρακάτω. 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 

 Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη 

και θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως με την προσέλευση στο σχολείο, σε όλους τους κλειστούς 

χώρους του σχολείου αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, όταν υπάρχει συνωστισμός. 

Επισημαίνουμε ότι οι ασπίδες προσώπου που χρησιμοποιούν πολλοί αντί για μάσκα ΔΕΝ 

υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την υφασμάτινη μάσκα ή τη μάσκα μιας χρήσης. 

 Η Διεύθυνση του Σχολείου θα φροντίσει ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν αναλυτικά για τη 

σημασία της σωστής χρήσης της μάσκας (ως μέρος ενός συνόλου μέτρων δημόσιας υγείας, όπως 

η τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, η υγιεινή των χεριών, η αναπνευστική υγιεινή και ο αερισμός 

των κλειστών χώρων), για την πρόληψη και τον έλεγχο της μετάδοσης του SARS-CoV-2.  

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. 

ΔΙΑΛΕΜΜΑΤΑ - ΦΑΓΗΤΟ 

 Κατά τη διάρκεια των πεντάλεπτων διαλειμμάτων, οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται έξω από την 

αίθουσά τους και να μη μετακινούνται σε άλλους χώρους, παρά μόνο αν πρέπει να αλλάξουν 

αίθουσα διδασκαλίας (Αγγλικά, Πληροφορική, Τεχνολογία, Β΄ Ξένη Γλώσσα κ.λπ.).  

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης του Γυμνασίου και του Λυκείου, εκτός από τα πεντάλεπτα 

διαλείμματα, περιλαμβάνει ένα διάλειμμα 15’ και ένα 20’, κάθε ημέρα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα 

έχει τροποποιηθεί ώστε μόνο μία τάξη του Γυμνασίου και μία τάξη του Λυκείου να έχουν 

ταυτόχρονα διάλειμμα 15’ ή 20’.  

 Ο ΒΕΝΕΤΗΣ, το ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟ και οι αυτόματοι πωλητές θα λειτουργούν σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ και θα διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν 

ετοιμαστεί πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από 

κατάλληλο υλικό. 

 Οι μαθητές του Γυμνασίου θα χρησιμοποιούν κυρίως το κατάστημα ΒΕΝΕΤΗΣ και τους 

αυτόματους πωλητές στη γαλαρία και οι μαθητές του Λυκείου το κατάστημα ΒΕΝΕΤΗΣ στην 

τραπεζαρία.  

 Οι μαθητές, κατά την αναμονή τους για να εξυπηρετηθούν, πρέπει να τηρούν τις προβλεπόμενες 

αποστάσεις όπως υποδεικνύεται από σχετική σήμανση στο έδαφος.  

 Για την κατανάλωση του φαγητού οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν την τραπεζαρία. Για την 

αποφυγή συνωστισμού, έχουν τοποθετηθεί επιπλέον τραπέζια στο αίθριο. Σε όλα τα τραπέζια 

μπορούν να κάθονται έως 4 μαθητές (κατά προτίμηση του ίδιου τμήματος). Τα τραπέζια έχουν 

τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 Επισημαίνουμε ότι τόσο η τραπεζαρία όσο και η γαλαρία είναι εσωτερικοί χώροι και, συνεπώς, η 

χρήση της μάσκας στους χώρους αυτούς είναι υποχρεωτική. 

 Συνιστάται στα παιδιά να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών, μετά τη 

συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος.  

 Οι μαθητές μπορούν επίσης να έχουν μαζί τους φαγητό από το σπίτι.  

 Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους νερό σε ατομικό μπουκάλι ή παγούρι. Σε αντίθετη 

περίπτωση, θα πρέπει να προμηθευτούν νερό από το κυλικείο και αυτό θα συμβάλει στην 

πρόκληση συνωστισμού. Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το 

στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη, όπως ποτήρια και μπουκάλια. Οι ψύκτες θα 

χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για να γεμίζουν το ατομικό τους μπουκάλι.  

ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 Κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τα Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Φυσικών 

Επιστημών, Οικιακής Οικονομίας, FabLab και MakerSpace, οι μαθητές θα πρέπει απαραίτητα να 

καθαρίζουν τα χέρια τους, με εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος. 



 Η Αίθουσα Μουσικής, το Κλειστό Γυμναστήριο, η Αίθουσα Οργάνων Γυμναστικής,  Αίθουσα 

Χορού, τα Αποδυτήρια το Κολυμβητήριο, το Θέατρο, το Αμφιθέατρο και η Βιβλιοθήκη θα 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις προδιαγραφές που υπάρχουν για 

τους χώρους αυτούς. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 

 Η καθαριότητα όλων των χώρων και των αιθουσών (επιφάνειες, κουπαστές, πόμολα κ.λπ.) θα 

γίνεται, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου δύο φορές την ημέρα και μετά την 

αποχώρηση των μαθητών, με κατάλληλα υλικά ώστε να παρέχεται μέγιστη δυνατή προστασία 

από τον SARS-CoV-2.  

 Οι τουαλέτες του σχολείου θα καθαρίζονται περίπου κάθε μία ώρα, δηλαδή 7 φορές την ημέρα.  

 Οι αίθουσες που χρησιμοποιούνται από διαφορετικές ομάδες μαθητών (εργαστήρια, αίθουσες 

ξένων γλωσσών) θα καθαρίζονται κάθε φορά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από νέα ομάδα 

μαθητών. Μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μαθητών θα μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον 15΄.  

 Έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά σε όλες τις τάξεις και στις τουαλέτες του Σχολείου.  

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ - ΙΑΤΡΕΙΟ 

 Τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 

απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. 

 Στο ιατρείο του σχολείου έχει οριστεί συγκεκριμένος χώρος, όπου θα παραμένουν οι μαθητές που 

εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Οι Γονείς των μαθητών θα πρέπει να φροντίζουν για την άμεση 

αποχώρηση από το Σχολείο. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

 Η ενημέρωση των Γονέων και Κηδεμόνων από τους Διδάσκοντες δε θα πραγματοποιείται με τη 

μορφή που είχε πριν από την υγειονομική κρίση. Λεπτομέρειες θα σας σταλούν τις επόμενες 

ημέρες. Μέχρι τότε, αν σας απασχολεί κάποιο επείγον πρόβλημα και πρέπει να επικοινωνήσετε 

με κάποιον από τους Διδάσκοντες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Σχολείου.  

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,  

 

Στην προσπάθεια που κάνουμε για την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, όλοι εμείς οι 

Εκπαιδευτικοί του Pierce θα αναλάβουμε αυξημένο ρόλο στην επιτήρηση των μαθητών για την 

εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Ο ρόλος των Γονέων στην επισήμανση της ατομικής 

ευθύνης του κάθε μαθητή και στην καθοδήγηση για την τήρηση των κανόνων είναι πολύ σημαντικός. 

Ζητάμε τη βοήθειά σας ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών μας. Στο 

πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που μας 

έχουν σταλεί από το ΥΠΑΙΘ και τον ΕΟΔΥ, τις οποίες σας αποστέλλουμε.  

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου    Ο Διευθυντής του Λυκείου 

Ι. Κλαδάς      Γ. Βακερλής 


