Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Σχολική Χρονιά: 2020 - 2021

Οδηγίες προς τους μαθητές και μαθήτριες, σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας βάσει
του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου του ΥΠΠΑΝ
Αγαπημένοι μας μαθητές και μαθήτριες,
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που σας συναντούμε όλους μαζί και πάλι, για να σας προσφέρουμε διά
ζώσης γνώση, μάθηση και παιδαγωγική κατάρτιση.
Η λειτουργία του Σχολείου πρέπει να στηριχτεί, όμως, στην αυστηρή εφαρμογή υγειονομικών
πρωτοκόλλων. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε με σχολαστικότητα τους υγειονομικούς κανόνες
προφύλαξης, όπως αυτοί αναφέρονται στα «Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας για Αντιμετώπιση του
COVID-19 στα Σχολεία» του ΥΠΠΑΝ.
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
(Τα «Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Υγείας για Αντιμετώπιση του COVID-19 στα Σχολεία» έχουν
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Σχολείου μας)
1.

Αυστηρή τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης από τους/τις μαθητές/μαθήτριες
και τους/τις καθηγητές/καθηγήτριες
 Αποφυγή συγχρωτισμού κατά την είσοδο/έξοδο των μαθητών/τριών στο/από το Σχολείο και τις
τάξεις
 Σε κάθε θρανίο θα κάθεται ένας/μία μαθητής/μαθήτρια και θα υπάρχει απόσταση τουλάχιστον
ενός μέτρου ανάμεσα στους μαθητές/τριες και δύο μέτρων του καθηγητή/τριας από τους
μαθητές/τριες
 Αποφυγή εναγκαλισµών, χειραψιών και περιορισμός επαφής µε άλλα πρόσωπα
 Αποφυγή κοινής χρήσης στυλό, μολυβιών, μαρκαδόρων κι άλλων προσωπικών αντικειμένων
 Αποφυγή στενής επαφής με οποιοδήποτε άτομο, που πιθανόν να εμφανίσει συμπτώματα του
αναπνευστικού, όπως βήχα, φτέρνισμα, πονόλαιμο, πόνο στο στήθος κ.λπ.

2. Τήρηση άλλων μέτρων προστασίας

 Η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους του Σχολείου, αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μέτρο
ατομικής προστασίας και προφύλαξης και δεν αντικαθιστά την εφαρμογή άλλων
πρακτικών προφύλαξης. Ο ορθός τρόπος χρήσης της μάσκας είναι ο ακόλουθος:
 Πριν την εφαρμογή ή αφαίρεση της μάσκας, πλένουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι
ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα
 Η μάσκα καλύπτει το πρόσωπο από την κορυφή της μύτης, το στόμα και το πηγούνι
 Βγάζουμε τη μάσκα από τα κορδονάκια, χωρίς να αγγίζουμε το μπροστινό μέρος
 Μετά τη χρήση τοποθετούμε τη μάσκα σε κάδο απορριμμάτων
 Είσοδος στην αίθουσα μόνο μετά από άδεια του/της καθηγητή/τριάς σας, ο/η οποίος/α θα
εισέρχεται πρώτος/η και θα ανοίγει όλα τα παράθυρα της αίθουσας.
 Υποχρεωτική και σωστή εφαρμογή υγιεινής των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από την
τάξη. Έχει τοποθετηθεί μπουκάλι με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα στην είσοδο κάθε
αίθουσας διδασκαλίας και θα χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης.
Υπάρχουν, επίσης, αφισοκολλημένες οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά
με την ορθή χρήση του αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου
μόλυνσης

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή
με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους
απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών
 Απαγορεύεται οι μαθητές και μαθήτριες να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση
 Πριν τη λήψη τροφής, τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό για
τουλάχιστον 20’’, προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μίας χρήσης και
απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων. Στις τουαλέτες υπάρχουν οδηγίες για το ορθό
πλύσιμο των χεριών.
 Απαγορεύεται η συνάθροιση των μαθητών/τριών κατά τα διαλείμματα.
 Αποφυγή συγχρωτισμού στις τουαλέτες. Η είσοδος στην τουαλέτα θα επιτρέπεται σε ένα/μία
μαθητή/μαθήτρια κάθε φορά. Επιβάλλεται ο καθαρισμός των χεριών ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ τη χρήση
της τουαλέτας.
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ Ή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ). Η ροή του αέρα από τον
ανεμιστήρα να μην προσκρούει απευθείας στα σώματα των παιδιών/εκπαιδευτικών.
3. Παρουσίαση συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού
Μαθητής/τρια που εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού παραμένει στο σπίτι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, προβαίνει αμέσως σε επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό του/της και ενημερώνει
τη Διεύθυνση του Σχολείου. Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια παρουσιάσει συμπτώματα κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων στο Σχολείο, θα πρέπει να απομακρύνεται από την τάξη και να
απομονώνεται στην προβλεπόμενη αίθουσα απομόνωσης. Στη συνέχεια θα ειδοποιούνται οι
γονείς/κηδεμόνες για την παραλαβή του/της και την άμεση παραπομπή του/της στον Προσωπικό
Ιατρό, για παρακολούθηση και διενέργεια τεστ. Ο/Η μαθητής/τρια επανέρχεται στο σχολείου, μετά
την πάροδο τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τεστ (εννοείται ότι το
τεστ θα είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ).
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Ακολουθώντας το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΥΠΠΑΝ, απαγορεύεται η διέλευση και η
παραμονή των μαθητών/τριών στο Θέατρο του Κτηρίου Β΄ και στους διαδρόμους γύρω από
αυτό (κυρίως κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων), ούτως ώστε να αποφεύγεται η
συνάθροιση πολλών ατόμων.



Το κυλικείο θα επαναλειτουργήσει και θα διαθέτει προς πώληση μόνο συσκευασμένα και
προκατασκευασμένα προϊόντα.



Η είσοδος των μαθητών/τριών σε κλειστό χώρο του Σχολείου θα γίνεται κατόπιν άδειας
και μόνο αν είναι επείγον.

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Θα πρέπει όλοι και όλες να τηρήσουμε σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής αλλά και να ακολουθήσουμε
πιστά τις υποδείξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των αρμόδιων αρχών. Σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο,
η φοίτησή σας θα είναι κι ένα μάθημα ατομικής ευθύνης και μια άσκηση υπεύθυνης κοινωνικότητας.
Πρώτη κι απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της υγείας όλων. Γι’ αυτό, η Διεύθυνση καθώς
και οι καθηγητές και καθηγήτριές σας στηρίζονται στην ωριμότητα που μπορείτε αλλά και πρέπει να
επιδείξετε! Είμαστε σίγουροι πως θα ξεχωρίσετε και σ’ αυτόν τον τομέα, ώστε να αναδειχθούμε νικητές
στη μάχη μας με τον αόρατο εχθρό!
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
4/9/2020
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