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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019
Επικοινωνία (35): Καταπολέμηση Ψείρας (15 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2019)
Αγαπητές οικογένειες,
Τις τελευταίες μέρες έχει παρατηρηθεί στο σχολείο μας, σε περιορισμένο βαθμό, το φαινόμενο της
φθειρίασης. Οι ψείρες εύκολα μεταδίδονται από παιδί σε παιδί και γρήγορα εξαπλώνονται και
πολλαπλασιάζονται. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όλες τις οικογένειες να ελέγξουν τα παιδιά κατά το
Σαββατοκύριακο 15 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2019 εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες θεραπείες ΜΟΝΟ ΑΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. Αν όλοι κάνουμε το ίδιο κατά την ίδια χρονική περίοδο η προσπάθεια θα είναι πιο
αποτελεσματική, αφού έστω και σε ένα κεφάλι να παραμείνουν ψείρες, γρήγορα θα εξαπλωθούν και πάλι.
Το πρόβλημα με τις ψείρες αφορά όλους μας, άσχετα με τις συνήθειες καθαριότητας και υγιεινής μας.
Οι ψείρες του τριχωτού της κεφαλής, βρίσκονται μόνο στο κεφάλι και σε κανένα άλλο μέρος του ανθρώπινου
σώματος. Αυτές οι ψείρες δεν ζουν στα έπιπλα, στα καπέλα, στα σκεπάσματα, στα χαλιά ή κάπου αλλού στο
περιβάλλον. Η διάγνωση της φθειρίασης δεν είναι τόσο απλή. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ. Η διάγνωση είναι βέβαιη ΜΟΝΟ ΑΝ παρατηρήσουμε
έστω κι ένα ζωντανό, κινούμενο έντομο. Αγαπημένη θέση των εντόμων είναι η περιοχή πίσω από τα αφτιά, ή
στο πίσω μέρος του τριχωτού, κοντά στο δέρμα του αυχένα. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη
συνεργασία και σας καλώ να ενημερώνετε το σχολείο για κάθε παρόμοιο θέμα που μπορεί να περιέλθει στην
αντίληψή σας
Ευχόμαστε σε κάθε οικογένεια καλή συνέχεια στην προσπάθειά της για προσφορά των καλύτερων
συνθηκών ευημερίας στα παιδιά. Το σχολείο παραμένει πάντοτε πρόθυμο να ανταποκριθεί σε κάθε ζήτημα
που απασχολεί τα παιδιά και τις οικογένειες, στα πλαίσια των δικών μας δυνατοτήτων!
Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Διευθυντής
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