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Επικοινωνία (2)
Λειτουργία του σχολείου με εφαρμογή Υγειονομικού Πρωτοκόλλου
Αγαπημένα μας παιδιά και αγαπητές μας οικογένειες,
Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η φοίτηση των παιδιών θα γίνει με την αυστηρή εφαρμογή
των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο Κορωνοϊό (COVID-19). Στο
πλαίσιο εφαρμογής του πρωτοκόλλου θα ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης:
1.
Προσέλευση και αποχώρηση παιδιών – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
Η προσέλευση αρχίζει στις 07:30 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 07:45 π.μ. από τρεις πύλες:
i.
Α-Β τάξεις Κεντρική πύλη (νότια),
ii.
Γ-Δ τάξεις Πύλη δίπλα από Σχολική Εφορεία που οδηγεί στην είσοδο με θυροκάμερα,
iii.
Ε-Στ τάξεις Ανατολική πύλη (γήπεδο καλαθόσφαιρας).
Η αποχώρηση θα γίνεται στις 1:05μ.μ για όλα τα παιδιά από το ίδιο προκαθορισμένο σημείο.
Τα αδέλφια θα χρησιμοποιούν την ίδια πύλη που προβλέπεται για το παιδί με τη μικρότερη ηλικία.
2.
Υποδοχή παιδιών κατά την προσέλευση: Εκπαιδευτικοί θα υποδέχονται τα παιδιά στις τρεις εισόδους
και θα τα καθοδηγούν στις αίθουσές τους όπου θα τα υποδέχονται και πάλι εκπαιδευτικοί.
3.
Διαρρύθμιση αιθουσών και σχολικών χώρων: Έχει γίνει διαρρύθμιση χώρων και επίπλων, ώστε να
μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες, στο μέτρο του εφικτού. Σε όλες τις
αίθουσες τοποθετήθηκαν μηχανισμοί αντισηπτικού και σε συγκεκριμένα σημεία και στις τουαλέτες υγρό
σαπούνι και χαρτοπετσέτες. Ταυτόχρονα, έχουν τοποθετηθεί σημάνσεις για τήρηση αποστάσεων, αφίσες για τα
μέτρα προστασίας, για το ορθό πλύσιμο και για τη χρήση αντισηπτικού.
4.
Επικοινωνία οικογενειών με το σχολείο: Το σχολείο θα αποστέλλει ανακοινώσεις σε έντυπη μορφή και
θα τις αναρτά στην ιστοσελίδα. Περαιτέρω, θα αποστέλλονται μηνύματα sms. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να
επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο, μέσω της Γραμματείας.
Οι γονείς/κηδεμόνες δεν προσέρχονται σε καμία περίπτωση στον χώρο του σχολείου. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις στις οποίες θα υπάρξει ανάγκη εισόδου, αυτό θα γίνεται με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων.
5.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Διαλείμματα: Θα εφαρμοστεί κυλιόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα – διαφορετικό
για τις τάξεις Α, Β, Γ και διαφορετικό για τις τάξεις Δ, Ε, Στ - ώστε να μη συμπίπτει το διάλειμμα.
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Α Β Γ τάξεις
ΩΡΑ
07:45 – 08:30
08:30 - 09:15
09:15 – 09:35
09:35 – 10:10
10:10 - 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:35
11:35 – 12:15
12:15 – 12:25
12:25 – 13:05

Διάρκεια
(45λ)
(45λ)
(20λ)
(35λ)
(40λ)
(10λ)
(35λ)
(40λ)
(10λ)
(40λ)
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Δ Ε Στ τάξεις
ΩΡΑ
07:45 - 08:15
08:15 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 – 09:50
09:50 – 10:30
10:30 - 10:40
10:40 – 11:20
11:20 - 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 13:05

Διάρκεια
(30λ)
(35λ)
(20λ)
(40λ)
(40λ)
(10λ)
(40λ)
(40λ)
(10λ)
(55λ)

6.
Διαλείμματα: Κατά τα διαλείμματα τα παιδιά θα συνοδεύονται και επιβλέπονται από εκπαιδευτικούς,
ενώ έχουν οριστεί συγκεκριμένες διαδρομές και χώροι. Η επιστροφή στις αίθουσες θα γίνεται με τη συνοδεία
εκπαιδευτικών, αφού προηγηθεί συγκέντρωση.
7.
Πρώτη ημέρα επιστροφής: Κατά την πρώτη ημέρα επιστροφής θα γίνει σχολαστική ενημέρωση των
παιδιών σχετικά με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα (αποστάσεις, πλύσιμο χεριών, χρήση αντισηπτικού, μη χρήση
αντικειμένων που ανήκουν σε άλλους, συμπεριφορά στους εξωτερικούς χώρους, προσέλευση και αποχώρηση
προς και από το σχολείο). Οι διαδικασίες αυτές θα υπενθυμίζονται στα παιδιά πολύ τακτικά.

8.
Το κυλικείο θα λειτουργεί με μέτρα προστασίας: Το κυλικείο θα λειτουργεί στη βάση των σχετικών
Πρωτοκόλλων. Όλα τα αρτοποιητικά είδη και τα σάντουιτς θα είναι κλειστά σε ατομικές συσκευασίες και θα
λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Αμέσως μετά την αγορά προϊόντων τα παιδιά θα πλένονται με σαπούνι.
9.
Οδηγός για γονείς για σωστή και ασφαλή επιστροφή των παιδιών στα σχολεία: Σας παρακαλούμε να
συμβουλευθείτε τον «Οδηγό για γονείς» στο http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp10752 και στην ιστοσελίδα μας.
10.
Προληπτικά μέτρα:
Κάθε παιδί:
α) θα έχει το δικό του θρανίο και καρέκλα, τα οποία χρησιμοποιεί καθημερινά.
β) θα χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του βιβλία, τετράδια και προσωπικά αντικείμενα /υλικά: μολύβια,
χρωματιστά, παστέλ, ρίγα, κασετίνα, σβηστήρι, ψαλίδι με στρογγυλεμένη μύτη κτλ.
γ) θα φέρνει νερό, χαρτομάντιλα και αντισηπτικά για να αποφεύγονται οι μετακινήσεις την ώρα του μαθήματος.
δ) θα φέρνει σακουλάκι για τα δικά του χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα και θα το πετά στο τέλος της ημέρας
ε) συμβουλεύουμε να έχει μαζί του προστατευτική μάσκα για έκτακτη χρήση ή χρήση όταν αισθάνονται ότι αυτή
θα συμβάλει στην προστασία του.
στ) συμβουλεύουμε να έρχεται ντυμένο με την προβλεπόμενη αθλητική στολή κατά τις ημέρες που έχει μάθημα
Φυσικής Αγωγής για να μην απαιτείται επίσκεψη στα αποδυτήρια.
Πιθανό να ζητηθεί από τις οικογένειες να προμηθευτούν συγκεκριμένα υλικά όπως παστέλ ή
εξειδικευμένα τετράδια για ατομική χρήση από τα παιδιά.
11.
Καθαριότητα στα αποχωρητήρια: Θα γίνονται συχνές επισκέψεις στα αποχωρητήρια από το προσωπικό
καθαριότητας ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες χαρτοπετσέτες και υγρό σαπούνι και θα γίνεται τακτική
απολύμανση χώρου. Κατά την επίσκεψη των παιδιών στα αποχωρητήρια, θα απαιτείται πλύσιμο χεριών.
12.
Πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού: Πριν από κάθε διάλειμμα θα γίνεται πλύσιμο χεριών με
σαπούνι σε συγκεκριμένα σημεία. Κατά την είσοδο σε κάθε αίθουσα θα απαιτείται χρήση αντισηπτικού στα
χέρια από δοχείο το οποίο θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο – εντός της αίθουσας.
13.
Θερμομέτρηση: Οι γονείς/κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για τη θερμομέτρηση και τον καθημερινό έλεγχο
των παιδιών πριν αναχωρήσουν από σπίτι. Στο σχολείο θα γίνεται μόνο δειγματοληπτική θερμομέτρηση.
14.
Προληπτικά μέτρα και παραμονή παιδιού στο σπίτι: Σε περίπτωση που παιδί παρουσιάσει
συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα, θα πρέπει να παραμείνει κατ’
οίκον και οι γονείς να ενημερώσουν τηλεφωνικώς το σχολείο. Αν παρουσιαστούν συμπτώματα στο σχολείο, το
παιδί θα οδηγείται σε ειδική αίθουσα και θα ειδοποιούνται οι γονείς για παραλαβή του. Οι γονείς/κηδεμόνες
καθίστανται υπεύθυνοι για τη θερμομέτρηση και τον καθημερινό έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων των παιδιών.
Σε περίπτωση που παιδί ήρθε σε στενή επαφή με ύποπτο περιστατικό (ισχυρή υποψία), τότε παραμένει
στο σπίτι σε αναμονή του αποτελέσματος του εργαστηριακού ελέγχου του ύποπτου κρούσματος.
Σε περίπτωση που παιδί ήρθε σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, τότε παραμένει στο σπίτι
για 14 ημέρες κάτω από τη φροντίδα Προσωπικού Ιατρού.
15.
Χρήση προστατευτικής μάσκας: Οι εκπαιδευτικοί θα φορούν μάσκα καθόλη τη διάρκεια της
διδασκαλίας και σε κλειστούς χώρους. Η χρήση μάσκας από παιδιά είναι προαιρετική, ενώ δεν συστήνεται η
χρήση κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων.
Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς μας και σας διαβεβαιώνω για την υπεύθυνη προσπάθειά μας για την
ασφαλή φοίτηση των παιδιών. Για κάθε τροποποίηση ή πρόσθετη ενέργεια θα ενημερώνεστε εγκαίρως.
Η προσπάθεια θα είναι αποτελεσματικότερη μόνο με τη συνεργασία σχολείου, οικογενειών και των
ίδιων των παιδιών. Με αισιοδοξία, μαζί, θα τα καταφέρουμε!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ,
Διευθυντής

