
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  13/09/2021 

Καλή & ευλογημένη σχολική χρονιά!  

Η πανδημία ως πρωτόγνωρη κατάσταση  παγκοσμίως ανατρέπει την καθημερινότητά μας και 

δημιουργεί αναστάτωση και ανασφάλεια. Την κατάσταση αυτή καλούμαστε, όμως, να την 

διαχειριστούμε με υπευθυνότητα και ψυχραιμία. Υπερέχει η ασφάλεια όλων. Η πρόληψη ως 

γνωστόν είναι προτιμότερη από τη θεραπεία. Γι΄αυτό ακριβώς το λόγο επιβάλλεται να 

τηρούμε απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής που έχει θέσει η πολιτεία, αφού κοινός στόχος 

είναι η υγεία. Πιο συγκεκριμένα:  

1. Η συστηματική χρήση της μάσκας  είναι  υποχρεωτική στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους  του σχολείου, καθώς και στα μέσα μεταφοράς. Η μάσκα προστατεύει και τους 

ενήλικες, καθώς και τα άτομα αυξημένου κινδύνου! Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας 

κατά τη διάρκεια του φαγητού στο διάλειμμα και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων (στους εξωτερικούς χώρους) μπορεί να γίνεται ολιγόλεπτη

αφαίρεση της μάσκας, εφόσον τηρούνται  οι σωστές αποστάσεις και  η παραμονή μας στην 

ίδια θέση. 

2. Ο/η καθηγητής/τριά σας μπορεί  να δώσει  οδηγία για ολιγόλεπτη προσεκτική αφαίρεση της 

μάσκας μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια ανα ́γνωσης κειμένου από εκείνον/-η  ή ατομικής

εργασίας από εσάς, έχοντας και  ανοικτά τα παράθυρα της τάξης σας  όσο είναι δυνατόν. 

3. Μαθητής που δεν  συμμορφώνεται ως προς τη χρήση της μάσκας  ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η 

είσοδος στη σχολική τάξη και θα ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΥΣΙΑ (Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254, ΦΕΚ, 

10/09/2021,τεύχ, β΄ αριθμ.Φύλ.4187). 

4. Τα self tests είναι υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα, πριν από την Τρίτη και την 

Παρασκευή αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν 

από την προσέλευσή σας στο σχολείο.  

5. Έως 17/9/2021 οι γονείς/κηδεμόνες σας μπορούν να παραλαμβάνουν  06 δωρεάν self test με 

το Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α  για τις επόμενες 03 εβδομάδες λειτουργίας των 

σχολείων από τα φαρμακεία.  

6. Οι γονείς/κηδεμόνες σας  επιβάλλεται να επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-

testing.gov.gr  και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη 

συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών (taxisnet) και ακολουθούν τη 

διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος το οποίο και εκτυπώνουν. Αυτή την εκτυπωμένη

κάρτα επιδεικνύετε στο σχολείο, εντός της τάξης κατά την πρώτη ώρα, χωρίς, όμως, να την 

παραδίδετε τη φέρνετε, όμως, πάντα  μαζί σας με ́χρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού

ελέγχου. 



7. Εα ́ν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελε ́γχου είναι θετικό, εκδίδετε από την πλατφόρμα 

σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία οι γονείς σας εκτυπώνουν. Σ’  αυτή την 

περίπτωση μεταβαίνετε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή ακολουθώντας τις 

σχετικές οδηγι ́ες του Ε.Ο.Δ.Υ. ενημερώνοντας φυσικά και το σχολείο σας. 

8. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κα ́ρτας COVID-19  θετικού ή αρνητικού 

αποτελέσματος δύναται τα στοιχεία που βλέπετε στην οθόνη να συμπληρωθούν και να 

υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες σας, σύμφωνα με τα σχετικά 

υποδείγματα.  

9. Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην 

τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από το σχολείο. 

10.  Η τήρηση των αποστάσεων εσωτερικά και εξωτερικά του σχολικού συγκροτήματος  βοηθά 

στην μη εξάπλωση του ιού. Τηρούμε την απόσταση του ενάμισι μέτρου και κατά την ανάβασή 

μας από τις σκάλες στον όροφο, καθώς και στη σειρά αναμονής για τις WC και το κυλικείο. 

11. Πλένουμε συχνά τα χέρια μας με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιούμε αλκοολούχο αντισηπτικό 

διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. 

12. Έχουμε πάντα μαζί μας ατομικό μπουκάλι ή παγούρι, και δεν πίνουμε ποτέ από τις βρύσες του 

σχολείου. 

13. Δεν ακουμπάμε με τα χέρια μας τα μάτια, τη μύτη και το στόμα μας και χρησιμοποιούμε μόνο 

τα δικά μας αντικείμενα. 

14. Σε βήχα ή φτέρνισμα καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με 

χαρτομάντιλο το οποίο πετάμε αμέσως στον κάδο απορριμμάτων και πλένουμε σχολαστικά τα 

χέρια μας. 

15. Προβλέπεται στη λειτουργία του σχολείου  διαφορετικός  προαυλισμός  των  τάξεων, λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών 

ομάδων μαθητών. Σε καμία περίπτωση δεν προαυλιζόμαστε από μόνοι μας σε διαφορετικά 

σημεία του προαυλίου! 

16. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον 

πραγματοποιούνται ανά τμήμα με σχολαστικότητα στους κανόνες καθαριότητας (κάθε τμήμα 

χρησιμοποιεί κατ΄ αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες). Πειθαρχούμε  στον καθηγητή της 

φυσικής Αγωγής. 

17. Όταν ταξιδεύουμε με τα μέσα μεταφοράς  προς και από το σχολείο φοράμε μάσκα προστασίας  

(χωρίς μάσκα δεν επιβιβαζόμαστε στο όχημα) και καθόμαστε σε συγκεκριμένη θέση, η οποία 

δεν πρέπει να αλλάζει.  

18. Παιδιά που εμφανίζουν πυρετό, εξυπακούεται πως δεν προσέρχονται στο σχολείο και 

συστήνεται στους γονείς ο  σχετικός  μοριακός έλεγχος. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνούν οι 

γονείς με τη Διεύθυνση του σχολείου. 

               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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