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 Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,

εύχομαι να είστε όλες και όλοι υγιείς και αισιόδοξοι.

Με αυτή την επιστολή σας ενημερώνω ότι ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν σταλεί

από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τον Ε.Ο.Δ.Υ. έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες ώστε

να δεχτούμε με ασφάλεια τα παιδιά σας στο σχολείο από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

2020.  

Σας παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά όσα αναφέρονται παρακάτω, καθώς η πιστή

τήρησή τους είναι ζήτημα ύψιστης ανάγκης:

= Ενθαρρύνετε τα παιδιά  σας  να  ακολουθούν  τις  οδηγίες  του   Ε.Ο.Δ.Υ.,  που  είναι

αναρτημένες  στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου,  και  να  εφαρμόζουν  σχολαστικά  τα

παρακάτω μέτρα υγιεινής :

- Να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. από όλους.

- Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα

πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.



- Να πλένουν συχνά τα χέρια τους  με  σαπούνι  και  νερό  για  τουλάχιστον  20

δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση  της τουαλέτας.

- Να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους κανένα  αντικείμενο,  όπως  στυλό,  βιβλία,  κινητά

τηλέφωνα, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ.

=Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ως προς την εφαρμογή της μάσκας και

μεταφέρετε με επίδειξη τις πληροφορίες αυτές στα παιδιά σας.  

=Κάθε μαθητής θα προσέρχεται στο σχολείο φορώντας μάσκα. 

- Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση  (Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 3780/Β/08-09-

2020)  σε περίπτωση που ο μαθητής δεν φορεί μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος

στο  σχολείο  και  λαμβάνει  απουσία,  ενώ  παραμένει  σε  ειδικό  χώρο  μέχρι  την

παραλαβή από τους γονείς/κηδεμόνες του (άρθρο 2.7).

- Κάθε  μαθητής  θα  έχει  μαζί  του  σε  χωριστές  θήκες  (π.χ.  μικρές  πλαστικές

σακούλες)  δύο  μάσκες και  προαιρετικά ένα  μικρό  αντισηπτικό  διάλυμα  ή

αντισηπτικά μαντηλάκια. 

- Σε κάθε αίθουσα υπάρχει αντισηπτικό διάλυμα.

= Το κυλικείο του σχολείου προς το παρόν δεν θα λειτουργήσει. Κάθε μαθητής πρέπει

να έχει μαζί του σωστά συσκευασμένη τροφή, εμφιαλωμένο νερό και ότι άλλο κρίνετε

εσείς απαραίτητο.

= Σας παρακαλώ να κρατήσετε τα παιδιά σας στο σπίτι αν νιώθουν κουρασμένα,

έχουν συμπτώματα ίωσης, όπως βήχα, πυρετό, καταρροή κ.λπ.

Επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό και ενημερώστε μας αμέσως στο τηλ. 2310415882. 

=Τονίστε στα παιδιά σας ότι δεν πρέπει να συνωστίζονται σε κλειστούς και ανοικτούς

χώρους.



=  Βάσει  οδηγιών  του  Ε.Ο.Δ.Υ.  η  είσοδος  σας  στο  σχολείο,  αν  είναι  απολύτως

αναγκαία, γίνεται κατόπιν ραντεβού.

=Το ωρολόγιο πρόγραμμα προς το παρόν θα διαμορφωθεί με μειωμένο ωράριο καθώς

μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν λάβει αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.

Παρακαλούμε  για  την  πιστή  τήρηση  του  ωραρίου  (8.10΄  π.μ.  η  ώρα  έναρξης  των

μαθημάτων) ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός.  

Η   αργοπορία   δεν δικαιολογείται στην κρίσιμη φάση που διανύουμε.  

Για ότι χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310415882

ή ηλεκτρονικά  mail@1gym-kalam.thess.sch.gr

- Σε  περίπτωση  που  το  παιδί  σας  δεν  θα  προσέλθει  στο  σχολείο  θα  μας

ενημερώνετε εγκαίρως (ως τις 9.00 π.μ.) τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

- Σε περίπτωση που το παιδί σας δεν θα προσέλθει στο σχολείο για λόγους

υγείας  (π.χ.  ίωση,  υποψία  για  νόσηση  από  τον  Covid-19),  ΠΡΕΠΕΙ  να

ενημερώσετε  έγκαιρα  το  σχολείο  για  να  δρομολογήσουμε  τις  απαραίτητες

ενέργειες. Είναι θέμα δημόσια υγείας!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Με αισιοδοξία και ψυχραιμία θα τα καταφέρουμε!  

Καλή Σχολική Χρονιά

Ο Διευθυντής  

Δρ Νίκος Μερούσης

Φιλόλογος 
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