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Οδηγίες – Νέος Έκτακτος Κανονισµός  για τον τρόπο 
επαναλειτουργίας  του σχολείου, λόγω COVID-19 

     Προσέλευση 

∗ Κατά τη πρωινή προσέλευση οι µαθητές θα προσέρχονται ένας-ένας 
από την κεντρική είσοδο και θα κατευθύνονται στο συγκεκριµένο 
σηµείο του προαύλιου χώρου που θα τους υποδεικνύουν οι 
εφηµερεύοντες καθηγητές. Συγκεκριµένα όλα τα τµήµατα της Β΄τάξης 
στην πάνω αυλή (κερκίδες), όλα τα τµήµατα της Γ΄ τάξης και το τµήµα 
Α5  στην κεντρική αυλή και τα τµήµατα Α1, Α2, Α3 και Α4 στην πίσω 
αυλή. 
 
Είσοδος στην τάξη 

∗ Με το χτύπηµα του κουδουνιού κάθε καθηγητής θα καλεί το τµήµα του 
και στοιχηδόν, τηρώντας την ελάχιστη απόσταση του 1,5 µέτρου, θα 
εισέρχονται στη σχολική  αίθουσα. 

∗ Κάθε µαθητής θα κάθεται στην ορισµένη θέση που θα του υποδείξει ο 
καθηγητής και αυτή θα είναι η µόνιµη θέση του.Η καθιερωµένη 
διαδικασία της προσευχής θα τελείται στην τάξη. 
 
Έξοδος -Διαλείµµατα 

∗ Μετά το πέρας του µαθήµατος, οι µαθητές θα εξέρχονται από τη 
σχολική τάξη µε τη σειρά που προβλέπεται στην άσκηση σεισµού, 
αρχίζοντας από τη σειρά των θρανίων που βρίσκονται πλησιέστερα στην 
έξοδο και από το µαθητή του 1ου θρανίου, πάντα µε τη βοήθεια του 
διδάσκοντος. 

∗ Για να αποφευχθεί ο συνωστισµός και η αλληλεπίδραση µεταξύ των 
µαθητών θα υπάρχει διαχωρισµός τους και κατά τα διαλείµµατα.  

∗ Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων οι µαθητές θα κατευθύνονται και 
θα παραµένουν στον καθορισµένο για το τµήµα τους χώρο. 
Απαγορεύεται αυστηρά η παραµονή και η είσοδος στους διαδρόµους ή 
στο χώρο της κεντρικής εισόδου ή σε περιοχή του προαυλίου χώρου 
ορισµένη για άλλα τµήµατα. 



∗ Για τη χρήση τουαλέτας η είσοδος και η έξοδος θα γίνεται από το χώρο 
του κυλικείου, όπου θα υπάρχει εφηµερεύων καθηγητής  για  να 
ρυθµίζει  τον αριθµό των εισερχόµενων µαθητών, που πρέπει να είναι 
περιορισµένος. 

∗ Το κυλικείο δεν θα λειτουργήσει. Εποµένως όλοι οι µαθητές θα πρέπει 
να έχουν µαζί τους ένα µπουκάλι µε νερό, ώστε να µην πίνουν από τις 
βρύσες  και ενδεχοµένως δεκατιανό. 

∗ Σε περίπτωση, που κάποιος µαθητής εµφανίσει συµπτώµατα συµβατά 
µε COVID-19 θα µεταφέρεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο 
(εργαστήριο τεχνολογίας) από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, όπου θα 
υπάρχουν µάσκες, γάντια, αντισηπτικό, µέχρι να έρθουν οι γονείς να τον 
παραλάβουν, οι οποίοι θα απευθυνθούν σε γιατρό και οφείλουν να 
ενηµερώσουν το σχολείο άµεσα για τα αποτελέσµατα. Αν ο µαθητής 
είναι θετικός ή όχι θα πρέπει να παραµείνει σπίτι του τρεις µέρες µετά 
την υποχώρηση του πυρετού. Το σχολείο δε θα κλείσει, αλλά θα 
ειδοποιηθούν οι µαθητές του τµήµατος για δεκαήµερη παραµονή στο 
σπίτι. 
 
Αποχώρηση  

∗ Με το πέρας των µαθηµάτων οι µαθητές δεν παραµένουν  επ’ ουδενί 
στο χώρο του σχολείου, εξέρχονται  και αποχωρούν συντεταγµένα κάτω 
από τις οδηγίες των καθηγητών όπως και κατά την είσοδο. 

∗ Τέλος  οι µαθητές οφείλουν να συµµορφώνονται και να πειθαρχούν  
στις γενικές  οδηγίες  του Υπουργείου Παιδείας  και τις υποδείξεις των 
καθηγητών τους, για να εξασφαλίσουµε  το αγαθό της υγείας για τους 
µαθητές µας , τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες όλων µας. 

 

 

 


