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Επιστροφή στο σχολείο εν καιρώ πανδημίας:
Κανονισμοί, αλλαγές και νέες ρουτίνες, συνοπτικά
Γνωρίζω ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησης και παραμονής μου στον σχολικό χώρο είμαι
υποχρεωμένος να τηρώ τα πιο κάτω
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Καθημερινά μετρώ τη θερμοκρασία μου πριν αποχωρήσω από το σπίτι για το σχολείο.
Εισέρχομαι στο σχολείο μόνο αν έχω μαζί μου Safe Pass σε ισχύ. Παρουσιάζω μόνο το πρωτότυπο.
Εισέρχομαι στο σχολείο και αποχωρώ από όλες τις διαθέσιμες προσβάσεις, αποφεύγοντας το
συνωστισμό.
Τηρώ μέτρα αποστασιοποίησης κατά τις μετακινήσεις μου καθώς και σε όλες τι δραστηριότητές μου
στον χώρο του σχολείου, π.χ. αποφεύγω τον συνωστισμό στο κυλικείο.
Φορώ μάσκα σε όλους τους χώρους του σχολείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς, ΠΑΝΤΟΥ.
Μπαίνω στην τάξη φορώντας μάσκα. Γνωρίζω ότι αν δε φορώ μάσκα δε θα μου επιτραπεί η είσοδος
στην τάξη και θα μου καταχωρηθεί απουσία.
Φορώ μάσκα καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας όπως και σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες
πλην των αθλητικών.
Κάθομαι στην ίδια θέση ‐ καρέκλα και στο ίδιο θρανίο μέσα στην τάξη.
Χρησιμοποιώ με συνέπεια το καθορισμένο παράθυρο του κυλικείου για την εξυπηρέτηση μαθητών
της τάξης μου.
Πίνω μόνο εμφιαλωμένο νερό. Απαγορεύεται να πίνω νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
Απορρίπτω στους κλειστούς κάδους απορριμμάτων τη χρησιμοποιημένη μάσκα μου ή χαρτομάντηλα
που χρησιμοποίησα μετά από βήξιμο ή φτάρνισμα.
Χρησιμοποιώ ΜΟΝΟ τα δικά μου υλικά και προσωπικά αντικείμενα (π.χ. στυλό, μολύβια, διορθωτικό
υγρό, κ.λπ.). Αποφεύγω να τα δανείσω και να δανειστώ οποιοδήποτε προσωπικό αντικείμενο άλλου
προσώπου.
Έχω μαζί μου αντισηπτικά μαντηλάκια ή τζελ για απολύμανση των προσωπικών μου αντικειμένων και
του θρανίου μου.
Απολυμαίνω τα χέρια μου κατά την είσοδο και την έξοδό μου από την τάξη όπως και το θρανίο μου.
Δεν παραμένω στον όροφο κατά τα διαλείμματα.
Πλένω με επιμέλεια τα χέρια μου με υγρό σαπούνι πριν τη λήψη τροφής.
Ακολουθώ με συνέπεια τα μέτρα υγιεινής που αφορούν στη χρήση της τουαλέτας.
Πλένω τα χέρια μου πριν και μετά τη χρήση της τουαλέτα.ς
Κλείνω το καπάκι της τουαλέτας μετά τη χρήση της και πριν τη χρήση του φλοτέρ.
Απολυμαίνω τον ΗΥ που χρησιμοποιώ στο εργαστήριο πληροφορικής στο τέλος του μαθήματος.
Περιμένω την άδεια του εφημερεύοντα Β.Δ, για να εισέλθω στον προθάλαμο της πτέρυγας διοίκησης
για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. άδεια εισόδου από Β.Δ., επικοινωνία με Γραμματεία, επίσκεψη στο
γραφείο ΣΕΑ).
Ενημερώνω αμέσως τον πλησιέστερο εκπαιδευτικό στην περίπτωση που παρουσιάσω συμπτώματα
COVID‐19 μέσα στο σχολείο.
Safe Pass = i. πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια COVID 19 τουλάχιστον με τη μια δόση και νοουμένου ότι έχει
παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά τη ημερομηνία εμβολιασμού, ii. πιστοποιητικό ανάρρωσης από την
ασθένεια COVID 19 και νοουμένου ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της
αρχικής τους θετικής διάγνωσηςiii. είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την
ασθένεια COVID 19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, iv. το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID
19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μόνο στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό αφορά σε εμβολιασμό για την ασθένεια του
COVID 19 ή ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID ‐19).
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