
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 

 

ΟΔΗΓΟΣ για την προσέλευση και παραμονή 
στο σχολείο 

1 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

1.1 Οι μαθητές θα εισέρχονται στο σχολείο και θα εξέρχονται από αυτό, ως ακολούθως: 

Β’  ΚΑΙ  Γ’  ΤΑΞΗ    από την ανατολική είσοδο του σχολείου που οδηγεί στο γραφείο του 

εφημερεύοντα Β.Δ. 

Α΄ ΤΑΞΗ  από την κεντρική είσοδο του σχολείου που οδηγεί στη βιβλιοθήκη και την 

κεντρική αυλή του σχολείου. 

2 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ 

2.1 Κατά τα διαλείμματα οι εξωτερικοί χώροι θα διαχωριστούν και τα τμήματα θα έχουν 

διαφορετικούς χώρους, ως ακολούθως: 
Τομέας Α (χώρος βιβλιοθήκης, ΣΕΑ μέχρι το στέγαστρο της Αιθ. Α5):  Β6, Β2, Α5 

Τομέας Β (χώρος μπροστά από τον Καθηγητικό  Σύλλογο): Β4, Α2, Α4 

Τομέας Γ (Χώρος κάτω από το Στέγαστρο): Γ3, Γ2 

Τομέας Δ (Μπροστά από αίθ. 107-109, βρύσες και εφαπτόμενη αυλή): Α3, Β1 

Τομέας  Ε (Αυλή μπροστά από το αίθριο) και  (διάδρομος μπροστά από αίθουσα 110): 

Α1, Α6, Α7 

Τομέας Ζ (κατά μήκος του κλειστού, πάγιες είσοδοι προς τις κερκίδες): Β5, Γ1,  

Τομέας Η (χώρος μπροστά από τις αίθουσες Οικιακής Οικονομίας): Β3, Γ4, Γ6 

Τομέας Θ (Καντίνα-Βρύσες ) : Γ5  

2.2 Το κυλικείο του σχολείου λειτουργεί κανονικά. Οι μαθητές  να διατηρούν τις αποστάσεις 

μέχρι να εξυπηρετηθούν. 

 

2.3 Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων αποφεύγονται οι συναθροίσεις και τηρείται 

απόσταση 2 (δύο) μέτρων μεταξύ των μαθητών  
 

2.4 Πριν τη λήψη τροφής επιβάλλεται το επιμελές και ορθό πλύσιμο των χεριών για 20 

(είκοσι) τουλάχιστον δευτερόλεπτα 
 



3 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

3.1 Κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από την αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές  

χρησιμοποιούν αλκοολούχο διάλυμα για καθαρισμό των χεριών τους. Το διάλυμα  

βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας. Η χρήση του θα γίνεται υπό την εποπτεία του 

εκπαιδευτικού.  

3.2 Οι αίθουσες διδασκαλίας αερίζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των 

μαθημάτων 

3.3 Η απόσταση μεταξύ των μαθητών στην αίθουσα είναι τουλάχιστον 1 (ένα) μέτρο και των 

μαθητών από τον εκπαιδευτικό τουλάχιστον 2 (δύο) μέτρα 

3.4 Στη διαρρύθμιση κάθονται 2  μαθητές με διαχωριστικό  σε κάθε θρανίο 

3.5 Τηρείται, από τον εκπαιδευτικό, σχεδιάγραμμα με τις θέσεις των μαθητών και δεν 

επιτρέπεται η αλλαγή στη διαρρύθμιση 

3.6 Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση αντικειμένων μεταξύ των μαθητών, όπως στυλό, 

μολύβια, βιβλία, τσάντες, τηλέφωνα 

4 ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

4.1 Τουαλέτα: αποφυγή συγχρωτισμού στις τουαλέτες, Μέγιστος αριθμός 3 μαθητές, 

κλείσιμο του καπακιού της τουαλέτας κατά τη χρήση του φλοτέρ (καζανάκι) και 

ακολούθως επιμελές πλύσιμο χεριών 

4.2 Συμπτώματα: μαθητής που εμφανίζει συμπτώματα (πυρετό, βήχα, πονόλαιμος, ρινική 

καταρροή, δυσκολία στην αναπνοή) στο σπίτι, δεν προσέρχεται στο σχολείο, νοουμένου 

ότι ενημερώθηκε ο προσωπικός του ιατρός και το σχολείο. Μαθητής που εμφανίζει 

συμπτώματα στο σχολείο, οδηγείται στο ειδικό δωμάτιο απομόνωσης και ενημερώνονται 

οι γονείς του για τα περαιτέρω. Μαθητής που θα εμφανίσει συμπτώματα της νόσου 

οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους εκπαιδευτικούς του 

4.3 Η χρήση μάσκας είναι  υποχρεωτική στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους 

εξωτερικούς χώρους. 

4.4 Η θερμομέτρηση των μαθητών και μαθητριών γίνεται δειγματοληπτικά κατά την  άφιξη 

τους στο σχολείο 

4.5 Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα 

4.6 Στην περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος πρέπει να καλύπτεται το στόμα και η μύτη με 

χαρτομάντηλο ή να γίνεται χρήση του αγκώνα. Θα πρέπει να ακολουθεί απολύμανση ή 

πλύσιμο των χεριών 

4.7 Στις αίθουσες διδασκαλίας αφισοκολληθηκαν οι οδηγίες του ορθού τρόπου πλυσίματος 

των χεριών και οι σημάνσεις για την τήρηση των αποστάσεων. 

4.8 Αποφεύγεται η επαφή με επιφάνειες συχνής επαφής όπως είναι τα πόμολα, τα γραφεία, 

τα έπιπλα, οι κουπαστές των σκαλών, οι βρύσες, τα θρανία και οι καρέκλες 



4.9 Αποφεύγεται η χρήση κλιματιστικών.  

4.10 Αποφεύγονται οι επισκέψεις στο σχολείο από τους γονείς. Επιτρέπεται η τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους διδάσκοντες. 

4.11 Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι μαθητές θα ενημερωθούν  για τον COVID-

19 και τα μέτρα προστασίας  


