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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ                ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 21/05/2020 

 

Οδηγίες προς τους μαθητές για αντιμετώπιση του COVID-19. 

 

Η προσέλευση των παιδιών στο σχολείο και η αποχώρηση από το 
σχολείο γίνεται σε     προκαθορισμένο χρόνο και, όπου είναι δυνατό, 
από διαφορετικές εισόδους/εξόδους, που έχουν ορισθεί εκ των 
προτέρων, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες μεταβαίνουν κατ’ ευθείαν στην προκαθορισμένη αίθουσα διδασκαλίας, η 
οποία  είναι γνωστή στους/στις μαθητές/μαθήτριες κάθε ομάδας εκ των προτέρων.  

Ο/Η εκπαιδευτικός που ασκεί καθήκοντα παιδονομίας επιβλέπει την ασφαλή μετάβαση των 
μαθητών/ριών στις αίθουσες και μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και 
αποστασιοποίησης.  

Ο/Η εκπαιδευτικός βρίσκεται εντός της αίθουσας και εν αναμονή των μαθητών/ριών, ελέγχει το 
άνοιγμα των παραθύρων, φροντίζει τη διάταξη και την απόσταση μεταξύ των θρανίων, η οποία 
είναι τουλάχιστον στο ένα (1) μέτρο. Συστήνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό ώστε 
να μειώνεται, κατά το δυνατό, η έκθεση των παιδιών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα.    

Ο/Η εκπαιδευτικός ελέγχει τον αριθμό των μαθητών/ριών της ομάδας του/της, ο οποίος δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους/τις δώδεκα (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια απολυμαίνει τα χέρια με αντισηπτικό υπό την εποπτεία του/της 
εκπαιδευτικού κάθε φορά που εισέρχεται/εξέρχεται της αίθουσας διδασκαλίας. Νοείται ότι πρέπει 
να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην είσοδο/έξοδο της αίθουσας. 

Η χρήση μάσκας και γαντιών είναι προαιρετική. 
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Διδασκαλία – Οργάνωση της αίθουσας διδασκαλίας 

Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε αίθουσα/χώρο διδασκαλίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα 
(12). Στις περιπτώσεις εκείνες που χρειάζεται, απαραίτητα, για λόγους διαχωρισμού των τμημάτων 
με 25 παιδιά, ο μέγιστος αριθμός παιδιών στην αίθουσα να είναι δεκατρία (13), αυτό θα γίνεται 
αυστηρά και μόνο όταν υπάρχει η δυνατότητα τήρησης των ενδεικνυόμενων αποστάσεων. 

 Η διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα που έχει καθοριστεί για κάθε τμήμα και ομάδα (Α/Β) ή/και σε 
ανοιχτό χώρο, νοουμένου ότι πληροί συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας και υγείας και εφόσον τύχει 
ενημέρωσης και έγκρισης από τη Διεύθυνση του σχολείου ή από το εξουσιοδοτημένο/υπεύθυνο 
άτομο που έχει ορισθεί από τη Διεύθυνση για τον σκοπό αυτό.  

Ο/Η κάθε μαθητής/μαθήτρια έχει το δικό του/της θρανίο και καρέκλα, τα οποία χρησιμοποιεί 
καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν θρανίο ή καρέκλα  άλλου/άλλης συμμαθητή/συμμαθήτριάς τους. Κάθε 
μαθητής/μαθήτρια παραμένει στο θρανίο του/της ή στον χώρο που έχει οριστεί να κάθεται κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας.  

Η διάταξη των θρανίων ή/και του τρόπου που κάθονται τα παιδιά στην αίθουσα διδασκαλίας ή 
στον χώρο που θα καθοριστεί, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μεταξύ των θρανίων 
απόσταση, τουλάχιστον, ενός (1) μέτρου. 

 Ο/Η εκπαιδευτικός καθορίζει τον χώρο διακίνησής του/της σε απόσταση ακτίνας, τουλάχιστον, δύο 
(2) μέτρων από τα μπροστινά θρανία.  

Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ή βοηθητικό και άλλο προσωπικό του σχολείου χρειαστεί να 
πλησιάσει/ προσεγγίσει ένα παιδί, πρέπει και οι δύο, εκπαιδευτικός και παιδί, να λάβουν αυξημένα 
μέτρα ασφάλειας (χρήση μάσκας ή/και γαντιών, τήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης κ.λπ.) και 
η στενότερη αυτή επαφή να έχει, κατά το δυνατό, όσο πιο μικρή χρονική διάρκεια.  

Ο/Η εκπαιδευτικός υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία τους/τις μαθητές/μαθήτριες ότι πρέπει να 
αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, για μείωση του κινδύνου 
μόλυνσης. 

Ο/Η εκπαιδευτικός επισημαίνει και υπενθυμίζει τακτικά στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι σε 
περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος πρέπει να χρησιμοποιείται χαρτομάντιλο ή να γίνεται κάλυψη της 
μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα. Συστήνεται οι μαθητές/μαθήτριες να 
έχουν μαζί τους χαρτομάντιλα και αντισηπτικά για να μην μετακινούνται από τη θέση τους. Είναι 
σημαντικό να υπενυθυμίζεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες ο σωστός τρόπος που πρέπει να 
πλένουν τα χέρια τους.  

Τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια 
ακολουθεί απαραίτητα επιμελές πλύσιμο/απολύμανση των χεριών (είτε με νερό και σαπούνι είτε 
με το αλκοολούχο διάλυμα που υπάρχει στην τάξη ή το ανάλογο που έχει το παιδί).  

Κάθε παιδί χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του υλικά και προσωπικά αντικείμενα (μολύβια, χρωματιστά, 
ρίγα, κασετίνα, βιβλία, τετράδια κ.λπ.). Δεν επιτρέπεται η χρήση αντικειμένων που 
χρησιμοποιούνται από άλλους/άλλες. 

Στα εργαστήρια πληροφορικής η χρήση μάσκας και γαντιών είναι υποχρεωτική για την 
συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα.  
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 Διαλείμματα 

Γίνεται διαχωρισμός των εξωτερικών χώρων/της σχολικής αυλής, δημιουργώντας διακριτούς 
χώρους για τα διάφορα τμήματα ή/και ομάδες, ώστε να υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι για τις 
διάφορες ομάδες και κάθε ομάδα να έχει τον δικό της χώρο. 

Τα παιδιά εποπτεύονται και ελέγχονται κατά τα διαλείμματα τόσο στην αυλή όσο και στον χώρο 
των τουαλετών,  ώστε να τηρούνται τα μέτρα αποστασιοποίησης και να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός. 

Κατά τις μετακινήσεις των παιδιών στον χώρο του σχολείου τηρούνται οι προβλεπόμενες 
αποστάσεις ασφαλείας.  

Μετά από κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα γίνεται επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι για 
20΄΄ (δευτερόλεπτα) και προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χαρτοπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες 
θα απορρίπτονται στους  κάδους απορριμμάτων που θα υπάρχουν εντός των τουαλετών. 

Πριν από την έναρξη του διαλείμματος και πριν από τη λήψη φαγητού/νερού, τα παιδιά πρέπει να 
πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20΄΄ (δευτερόλεπτα). 

Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά, γι’ αυτό θα πρέπει να πληροφορηθούν τα παιδιά για να 
φέρνουν νερό και φαγητό από το σπίτι τους. 

Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα. 

Με το τέλος του διαλείμματος και πριν από την είσοδο των μαθητών/ριών στις αίθουσες/χώρους 
διδασκαλίας, επιβάλλεται η απολύμανση των χεριών με το αντισηπτικό που υπάρχει στην τάξη ή με 
το ανάλογο ατομικό αντισηπτικό που θα έχει το κάθε παιδί.    

Απαγορεύεται τα παιδιά να παραγγέλουν φαγητά ή ποτά με delivery. 

 

Η παρέκκλιση από τα πιο πάνω θα θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα και θα ισχύουν τα 
παιδαγωγικά μέτρα που ισχύουν όταν μαθητής θέτει τον εαυτό ή οποιονδήποτε άλλο 

μέλος της σχολικής κοινότητας σε κίνδυνο. 


