
 

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ  

 

 

Άλιμος, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» 

 

Αγαπητοί Γονείς/ Κηδεμόνες, 

 

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα της Γενναδείου Σχολής είναι έτοιμη να υποδεχτεί 

τους μαθητές/ τριές της τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την 

τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη βάση 

των εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας  Δημόσιας Υγείας έναντι του 

Κορωνοϊού COVID-19. 

Η Σχολή, λαμβάνοντας υπόψη της τις εισηγήσεις των ειδικών, προχωράει 

στην  επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής δομής, με αυξημένα μέτρα πρόληψης 

και προφύλαξης, καθώς αποτελεί χρέος μας να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας  το 

φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο. Ανάμεσα στα εν λόγω μέτρα, περιλαμβάνονται 

και τα παρακάτω: 

• Υποχρεωτική χρήση της μάσκας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση της σωστής 

χρήσης της  από τα παιδιά, μαζί με την εξαιρετικά σημαντική υγιεινή των χεριών και 

τον τακτικό αερισμό των κλειστών χώρων. 

• Δωρεάν διάθεση μάσκας  σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές,  καθώς και  

σχολαστικός καθαρισμός  της Σχολής, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

• Πρόβλεψη για διαφορετικά διαλείμματα, ώστε να επιτευχθεί ο  περιορισμός 

συγχρωτισμού πολλών μαθητικών ομάδων. 

• Προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείου. 



• Σχολικοί εορτασμοί ανά τμήμα. 

• Μαθητικοί διαγωνισμοί με τήρηση μέτρων προστασίας. 

• Μη πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών και συνεδρίων. 

• Διδακτικές επισκέψεις ανά τμήμα. 

• Διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς  χώρους, και εφόσον τα 

αθλήματα είναι ομαδικά, σε μικρές σταθερές ομάδες. 

• Μη πραγματοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων. 

• Πρόβλεψη για καθαρισμό υλικών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση 

σε εργαστήρια, υπολογιστές και μουσικά όργανα. 

• Ισχυρή σύσταση για χρήση παγουριού. 

Η μάσκα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στις αίθουσες, στους διαδρόμους του 

σχολείου, σε κάθε κλειστό χώρο και στα μέσα μεταφοράς  των μαθητών. Επίσης, η μάσκα 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανοικτούς χώρους μόνο όπου υπάρχει συγχρωτισμός. 

Κατά τη διάρκεια του φαγητού, του παιχνιδιού σε ανοικτό χώρο καθώς και κατά τη 

διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης δε συστήνεται η χρήση μάσκας. Σύμφωνα με την  

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα 

παιδιά άνω των 2 ετών. Η χρήση της  δεν εμποδίζει την αναπνοή ούτε επηρεάζει την 

οξυγόνωση, αφού τα υλικά κατασκευής (π.χ. βαμβακερό ή λινό ύφασμα) επιτρέπουν τη 

δίοδο του αέρα και του οξυγόνου. Η μάσκα δεν επηρεάζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη 

του πνεύμονα ούτε τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ δεν αποσπά την 

προσοχή των παιδιών από το μάθημα (Αναμένουμε αναλυτικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για μέλη 

της εκπαιδευτικής κοινότητας που εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας για συγκεκριμένους 

ιατρικούς λόγους). 

Οι  δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα σχολεία προβλέπονται σε περιπτώσεις που χρήζουν 

επέμβασης. 

Η απουσία μαθητή δικαιολογείται αν νοσεί από τον κορωνοϊό ο ίδιος ή κάποιος που 

κατοικεί μαζί του, ή αν ανήκει σε συγκεκριμένες κατηγορίες ομάδων αυξημένου κινδύνου. 

Στην περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό, θα απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής 

βεβαίωσης, ενώ στην περίπτωση που ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, θα 

απαιτείται προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της 

σχετικής ειδικότητας. Στους μαθητές που θα απουσιάζουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα 

παρέχεται τηλεκπαίδευση. 

Στην περίπτωση κρούσματος θα κλείνει το τμήμα και θα ακολουθείται διαδικασία 

ιχνηλάτησης με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό και τις τοπικές συνθήκες. 

Κατόπιν συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, θα πραγματοποιηθεί 

επανάληψη της ύλης της προηγούμενης  χρονιάς, κατά τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας 

της Σχολής. 



Η Σχολή παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία 

των Σχολικών Δομών και είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφαλή άφιξη των μαθητών/ τριών 

στους χώρους του σχολείου. 

Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία μέσω  της Ιστοσελίδας της Σχολής 

(http://www.genadios.edu.gr.) καθώς και μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας της Σχολής 

«Έπαφος» (So Simple). 

 

 

                                                                                                 Με εκτίμηση 

 

                                                                                                Η Διεύθυνση της Σχολής 

 

http://www.genadios.edu.gr/

