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1. Προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο:
➢ Στο σχολικό κτήριο εισέρχονται μόνο μαθητές, εκπαιδευτικοί και μέλη της
σχολικής επιτροπής.
➢ Καθορίζεται η είσοδος του σχολείου και τοποθετούνται σημάνσεις για
αποστάσεις ασφαλείας. Καθορίζεται επίσης το σημείο από το οποίο οι γονείς θα
αφήνουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά τους. Μόνο ένας γονέας ή κηδεμόνας
φέρνει και παραλαμβάνει το παιδί.
➢ Υπεύθυνο πρόσωπο να επιβλέπει την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών.
Τα παιδιά πηγαίνουν αμέσως στις τάξεις τους. Ο εκπαιδευτικός της κάθε τάξης
περιμένει τα παιδιά στην τάξη.
➢ Σύσταση προς τους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο αν
παρουσιάζουν συμπτώματα Covid 19. Στις περιπτώσεις αυτές να στέλνεται
διαδικτυακά το υλικό του μαθήματος. Πιθανά συμπτώματα είναι: (α) πυρετός
(38+) (β) πονόλαιμος (γ) συνεχόμενος βήχας (δ) απώλεια γεύσης ή όσφρησης.
➢ Η επικοινωνία με το σχολείο γίνεται με τηλέφωνο ή email.
2. Μέτρα προστασίας και υγιεινής
➢ Όλοι οι εκπαιδευτικοί προτρέποντας να διενεργήσουν το τεστ για covid- 19.
➢ Τοποθέτηση σταθμού απολύμανσης χεριών στην είσοδο του σχολείου και της
αίθουσας διδασκαλίας.
➢ Συχνό πλύσιμο των χεριών από τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη της
Σχολικής Επιτροπής. (Πριν και μετά το διάλειμμα, πριν και μετά το φαγητό, μετά
το φτάρνισμα).
➢ Συχνός καθαρισμός των σχολικών τάξεων και του κτηρίου,
συμπεριλαμβανομένων και των τουαλετών.
➢ Απολύμανση των θρανίων πριν και μετά τη λήξη του μαθήματος.
➢ Επιδιώκουμε οι αίθουσες διδασκαλίας να έχουν ανοιχτή πόρτα και παράθυρα.
➢ Σημάνσεις για τήρηση απόστασης 2μ. και υπενθύμιση για ατομική υγιεινή, να
είναι αναρτημένα στο σχολείο.
➢ Να εκπαιδευτούν τα παιδιά να διατηρούν την απόσταση των δύο μέτρων, να
αποφεύγουν να αγγίζουν το στόμα, τη μύτη και τα μάτια και να καλύπτουν με
χαρτομάντηλο το στόμα όταν φταρνίζονται και όταν βήχουν.
➢ Όλοι οι κάλαθοι αχρήστων να είναι καλυμμένοι με καπάκι, που ανοίγει χωρίς
άγγιγμα χεριών, και να αδειάζονται συχνά.
➢ Σε περιπτώσεις τραυματισμού παιδιού ο πρώτος βοηθός φορεί μάσκα και
γάντια.
➢ Να τοποθετηθούν σημάνσεις στους διαδρόμους που να δείχνουν την
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθείται, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα την
απόσταση των δύο μέτρων.

➢ Το κάθε παιδί φέρνει το δικό του φαγητό και νερό. Δεν μοιράζεται το φαγητό
του με άλλα παιδιά.
3. Διαχειρισμός κρούσματος
➢ Καθορισμός πολιτικής στην περίπτωση που στο χώρο του σχολείου κάποιο
παιδί παρουσιάσει κάποιο σύμπτωμα. (Καθορισμός χώρου απομόνωσης,
επίβλεψη και φροντίδα (το άτομο αυτό να φορεί μάσκα και γάντια), και
επικοινωνία με τους γονείς για παραλαβή του, οδηγία για άμεση διενέργεια του
τεστ).
➢ Μαθητές θετικοί στο τεστ περιορίζονται στο σπίτι για 14 μέρες. (Γίνονται
διευθετήσεις για αποστολή διδαχτικού υλικού).
➢ Σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε μια τάξη, μελετάτε το
ενδεχόμενο το μάθημα γίνεται διαδικτυακά για δύο βδομάδες. Η τάξη και το
σχολείο απολυμαίνονται.
➢ Αν κάποιος δάσκαλος έχει συμπτώματα δεν προσέρχεται στο σχολείο και κάνει
το τεστ. Γίνονται διευθετήσεις για αντικατάστασή του, ή για διαδικτυακή
διδασκαλία.
4. Οργάνωση τάξης και διαμόρφωση διδασκαλίας
➢ Στις τάξεις τα παιδιά θα κάθονται στο δικό τους θρανίο το οποίο θα
τοποθετείται το ένα πίσω από το άλλο σε σειρές εκτός από το
νηπιαγωγείο/προδημοτική λόγω της διαφορετικής φύσης του μαθήματος και
των δραστηριοτήτων.
➢ Το προσωπικό θα μένει σε απόσταση τουλάχιστον 2μ. από τα παιδιά.
➢ Αναμένουμε αποφάσεις από τις αρχές της Μ. Βρετανίας σχετικά με την χρήση
της μάσκας.
➢ Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο μόνο τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια, κασετίνα.
Παρακαλούμε να μην φέρνουν παιχνίδια στο σχολείο. Τα παιδιά μπορούν να
φέρουν το δικό τους αντισηπτικό.
➢ Κάθε εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη δική του γραφική ύλη και δεν τη
μοιράζεται με άλλους εκπαιδευτικούς.
5. Πρόγραμμα Σχολείου
➢ Το πρόγραμμα να διαμορφωθεί ώστε τα παιδιά να μην έρχονται σε επαφή με
μαθητές άλλης τάξης. Τα παιδιά της κάθε τάξης θα έρχονται σε επαφή μόνο με
τον εκπαιδευτικό της τάξης.
➢ Πρόγραμμα αποχώρησης για αποφυγή συνωστισμού.
➢ Δεν θα γίνονται κοινές συγκεντρώσεις στο χώρο του σχολείου.
➢ Να γίνουν διευθετήσεις για διαλείμματα με μικρές ομάδες παιδιών, όχι όλου
του σχολείου μαζί, χωρίς να επηρεαστεί ο διδαχτικός χρόνος. Δεν
χρησιμοποιείται η μπάλα ως παιχνίδι.
➢ Εκδηλώσεις για επετείους μπορεί να διοργανώνονται μόνο με τα παιδιά της
κάθε τάξης στην αίθουσα της.

