
 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας, 

τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 επιστρέφουμε στο σχολείο μας.  Περιμένουμε με 

ανυπομονησία  και λαχτάρα τους μαθητές μας. Έχουμε φροντίσει, στο μέτρο του 

δυνατού, οι μαθητές μας να επιστρέψουν στο σχολείο με ασφάλεια, που αποτελεί 

ευθύνη και προτεραιότητα όλων μας. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται η αυστηρή 

εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και 

προφύλαξης που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το σχολείο μας 

από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 θα λειτουργεί κανονικά το Πρωινό 

πρόγραμμα μέχρι τις  13.15 (εξαίρεση μία μέρα για κάθε τμήμα της Στ΄ τάξης, λόγω 

απουσίας εκπ/κού της Αγγλικής Γλώσσας), το Τμήμα Πρωινής Υποδοχής (7.00-

8.00πμ) τα δύο Τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος μέχρι τις 15.00΄ και ένα 

μόνο τμήμα στις 16.00 (Α΄ και Γ΄ τάξη).  

Με βάση τα παραπάνω σας γνωστοποιούμε το σχεδιασμό και τις ενέργειες που έχει 

κάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 

του ΥΠΑΙΘ  (Φ7/ 118240 /Δ1 /9-9-2020) και του ΕΟΔΥ και σας παρακαλούμε να τα 

διαβάσετε με προσοχή: 

 



 

 

ίσοδος/Υποδοχή  μαθητών στο σχολείο: Η προσέλευση των μαθητών στο 

σχολείο θα γίνεται από τις 08.00-08.15. Δε θα γίνεται η πρωινή συγκέντρωση του 

σχολείου(ΦΕΚ 3780Β΄/8-9-2020). 

 χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για μαθητές/ήτριες, εκπαιδευτικούς, 

εργαζόμενους και επισκέπτες σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του 

Σχολείου αλλά και στους εξωτερικούς σε περίπτωση συγχρωτισμού. Η 

προτεινόμενη λύση για τους μαθητές/ μαθήτριες είναι να φορούν ένα τσαντάκι μέσης 

στο οποίο θα έχουν τρεις καθαρές μάσκες συσκευασμένες με ασφάλεια και ένα ακόμη 

κενό σακουλάκι, στο οποίο θα τοποθετούν τη μάσκα, όταν την αφαιρούν για το 

διάλειμμα ή για όποιον άλλο λόγο. Οι μαθητές/τριες θα εισέρχονται και θα εξέρχονται 

από το κτίριο από καθορισμένες διαδρομές. Οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και το 

προσωπικό πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους όταν μπαίνουν στην αίθουσα. Σε 

κάθε αίθουσα έχουν τοποθετηθεί ειδικά δοχεία διανομής απολυμαντικού. 

Εκπαιδεύστε τα παιδιά σας και δώστε κι εσείς το παράδειγμα.  

ιαμόρφωση αιθουσών. Ο προσανατολισμός των θρανίων θα είναι προς την ίδια 

κατεύθυνση. Η κάθε αίθουσα θα φιλοξενεί συγκεκριμένο τμήμα μαθητών. Σε 

περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα 

τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα εργαστήρια (Μουσικής, Εικαστικών) , 

θα γίνεται αερισμός της αίθουσας για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός 

καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, 

πριν εισέλθουν οι μαθητές. Αν η παραπάνω προϋπόθεση δεν ικανοποιείται θα γίνονται 

τα μαθήματα στο τμήμα των μαθητών. 

ριοθέτηση χώρων-τμημάτων στο διάλειμμα: Το καθημερινό πρόγραμμα 

διδασκαλίας έχει τροποποιηθεί, ώστε οι μαθητές να βγαίνουν διάλειμμα σε 

διαφορετικούς χρόνους για να μην υπάρχει συνωστισμός.  

Α ΟΜΑΔΑ(Α, Γ, ΣΤ):  09.45-10.00, 11.20-11.35, 12.20-12.35 

Β ΟΜΑΔΑ (Β, Δ, Ε):     09.00-09.15, 10.40-10.55, 11.35-11.50 
Κατά την ώρα του διαλείμματος οι μαθητές κάθε τμήματος θα παραμένουν σε 

καθορισμένους χώρους, φροντίζοντας, το δυνατόν, να κρατούνται οι αποστάσεις με 

τους συμμαθητές τους. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

λοποιούμε τις οδηγίες για προφύλαξη και καθαριότητα: Κατά την είσοδο των 

μαθητών στις αίθουσες θα γίνεται εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού 

διαλύματος με το οποίο έχει εφοδιαστεί το σχολείο. Παρόλα αυτά θα ήταν καλό οι 

μαθητές να έχουν και δικό τους αντισηπτικό διάλυμα σε μικρή συσκευασία ή 

απολυμαντικά μαντιλάκια, καθώς και χαρτομάντιλα. Αποφεύγεται η κοινή χρήση των 

μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Το 

κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα. Προτείνεται σε 
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όλα τα ατομικά αντικείμενα του παιδιού να γραφτούν τα αρχικά γράμματα του 

ονόματός του. 

ια το μάθημα της φυσικής αγωγής θα τηρείται η κοινωνική απόσταση και οι 

κανόνες ατομικής υγιεινής, όσο είναι δυνατό, Σχετικά με τις μπάλες και λοιπά 

όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών, τα παιδιά κάθε τμήματος θα παίζουν μόνο μεταξύ 

τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μπάλα (ή μπάλες), με την έγκριση ή/και 

επίβλεψη εκπαιδευτικού. Οι μπάλες θα πλένονται με σαπούνι/ απορρυπαντικό και 

νερό και θα εφαρμόζεται σ’ αυτές απολυμαντικό στο τέλος κάθε ημέρας (ή και κατά τη 

διάρκειά της εάν εναλλάσσονται τα τμήματα που παίζουν με αυτές). 

ε τη βοήθεια των καθαριστριών μας απολυμάναμε τους χώρους του 

σχολείου: Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου προβλέπεται ο φυσικός 

αερισμός των αιθουσών κατά την ώρα του μαθήματος και των διαλειμμάτων και 

αποφεύγεται η χρήση των κλιματιστικών και των ανεμιστήρων. Οι επιφάνειες κάθε  

αίθουσας που χρησιμοποιούνται  (πόμολα, διακόπτες, γραφεία, θρανία κ.ά) και οι 

τουαλέτες μαθητών και προσωπικού θα καθαρίζονται μετά από  κάθε διάλειμμα κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος και οπωσδήποτε μετά τη λήξη του.  

ίναι απαραίτητο τα παιδιά να έχουν μαζί τους μπουκάλι με νερό: Οι μαθητές 

θα φέρουν από το σπίτι μπουκάλι με νερό. Απαγορεύεται τα παιδιά  να  πίνουν  

νερό  απευθείας  από  τη  βρύση  με  το  στόμα.  Ειδικά για τους μικρούς μαθητές που 

δυσκολεύονται να ξεβιδώσουν τα καπάκια από τα μπουκάλια τους λόγω της ταινίας 

ασφαλείας(αν χρησιμοποιείται πλαστικό μπουκάλι μιας χρήσεως), παρακαλούμε να 

έχετε απασφαλίσει από πριν το καπάκι και μετά να το βιδώσετε πάλι σταθερά. 

Προτείνεται το παγούρι πολλαπλών χρήσεων. Βοηθάμε έτσι στην μείωση των 

πλαστικών και  την προστασία του περιβάλλοντος. 

ο κυλικείο του σχολείου θα λειτουργήσει. Θα διαθέτει όμως μόνο τρόφιμα 

και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από την κα. Νίκη, πριν 

την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από 

κατάλληλο υλικό. Τα παιδιά πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά την 

αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (φροντίσαμε για σήμανση στο έδαφος με 

τις προβλεπόμενες αποστάσεις). Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσεων 

μεταξύ των παιδιών κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευτικής 

μάσκας είναι απαραίτητη. Συνιστάται τα παιδιά να χρησιμοποιούν αλκοολούχο 

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

γεύματος. 

ποχώρηση μαθητών: Η αποχώρηση των μαθητών το μεσημέρι 1.15μμ, θα 

γίνεται συντονισμένα, από τις δύο εξόδους του σχολείου μας.  

Έξοδος Λ. Κουντουριώτη τα τμήματα Α1, Ε1,ΣΤ1,Γ3 και ΣΤ3.  

Έξοδος Δημοκρατίας τα τμήματα Α2,Β1,Β2,Γ1,Γ2,Δ1, Δ2, Δ3, Ε2, και ΣΤ2.  

Οι μαθητές/τριες που δε συνοδεύονται και αποχωρούν μόνοι τους θα φεύγουν 

πρώτοι/ες. Είναι απαραίτητο οι γονείς να βρίσκονται στο σχολείο την καθορισμένη 
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ώρα αποχώρησης, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός μαθητών αναμένοντας τους 

γονείς τους. Στον χώρο έξω από το σχολείο παρακαλούμε να κρατάτε τις 

προβλεπόμενες αποστάσεις περιμένοντας το παιδί σας για να το παραλάβετε. Μην 

παρκάρετε σε καμία περίπτωση στο πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο. Γίνετε κι εσείς το 

παράδειγμα. 

ροντίσαμε να επισημάνουμε στους υπευθύνους την τήρηση των οδηγιών 

για ασφαλή μεταφορά των μαθητών: Κατά τη μετακίνηση των μαθητών θα 

εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας που αναφέρουν οι οδηγίες της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. Οι ακριβείς ώρες 

αναχώρησης των μαθητών από το σχολείο θα σας ανακοινωθούν την Τρίτη 15/9 

παγορεύεται η είσοδος και η παραμονή των γονέων εντός του σχολείου, 

εκτός και αν υπάρχει ειδικός λόγος, οπότε και θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης 

και σε συγκεκριμένη προκαθορισμένη ώρα. Θα τηρείται ημερολόγιο επισκέψεων 

ώστε να μπορεί να γίνει επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση σε περίπτωση 

πιθανού κρούσματος. 

ο Ολοήμερο Πρόγραμμα (13.15-16.00) και το Τμήμα της Πρωινής Υποδοχής 

(07.00-08.00 πμ) θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με απόφαση του 

ΥΠΑΙΘ, τηρώντας το δυνατόν τα μέτρα προφύλαξης. Μπορείτε για φέτος, χωρίς 

περιορισμό (εργασία και των δύο γονέων, κλπ) να κάνετε αίτηση εγγραφής στο 

Ολοήμερο Τμήμα. 

 

ίναι απαραίτητο να παραμένει κατ’ οίκον και να απέχει από την 

παρακολούθηση μαθημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, το παιδί σας 

όταν εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, πυρετό και βήχα. Επίσης, όταν 

παρουσιάζει δυσκολία στην αναπνοή,  μυαλγίες, ρίγος, πονοκέφαλο, δυσκαταποσία, 

ρινική καταρροή/συμφόρηση, ναυτία / έμετο, κοιλιακό πόνο και διαρροϊκές κενώσεις. 

Παράλληλα, θα πρέπει, όταν απουσιάζει το παιδί σας για οποιοδήποτε λόγο, να 

ενημερώνετε τηλεφωνικά το σχολείο (2831022836) ή μέσω mail (2dimreth@sch.gr). Οι 

απουσίες των μαθητών δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής 

τους, εφόσον  ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλλει τη σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι 

ο μαθητής ή μέλος της οικογένειάς του ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. Η 

φοίτηση των μαθητών/τριών είναι υποχρεωτική. Καθημερινά καταγράφονται οι 

απουσίες και καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα mySchool. Οι απουσίες 

μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν 

προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο 

ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση 

ιατρικής βεβαίωσης, β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως 

έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση 

για τον κορωνοϊό COVID-19 και αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος. 
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εν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικά 

πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με 

υποχρεωτική χρήση μάσκας. Επιλεκτικές επισκέψεις ή περίπατοι μεμονωμένων 

τμημάτων και με τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας, μπορούν να 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ύστερα από 

συνεκτίμηση των επιδημιολογικών δεδομένων 

την αυλή του σχολείου απαγορεύεται να μένουν τα παιδιά μετά τη λήξη των 

μαθημάτων.  

Οι νέες συνθήκες διαμορφώνουν μια νέα και διαφορετική καθημερινότητα στα 

σχολεία που ξεκινά από τη Δευτέρα 14/9 και μας αφορά όλους (μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, γονείς). Καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε αποτελεσματικά σε 

αυτήν, ώστε η νέα σχολική χρονιά να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ομαλή και ασφαλής. 

Συζητήστε με τα παιδιά σας για τις καινούριες συνθήκες που θα συναντήσουν στο 

σχολείο και βοηθήστε τα να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και τη στήριξή σας μέχρι σήμερα. 

Μαζί θα τα καταφέρουμε και τώρα. Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ: 2831022836 ή στο mail: 2dimreth@sch.gr . 

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση στον ιστοχώρο του σχολείου 

www.kamaraki.gr  

Σύλλογος Διδασκόντων 2ου ΔΣ Ρεθύμνου 

ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ 

▪ Επιλέξτε το σωστό μέγεθος μάσκας. 

▪ Εφαρμόζετε υγιεινή των χεριών με πλύσιμο ή με αλκοολούχο αντισηπτικό αμέσως 

πριν φορέσετε τη μάσκα και οπωσδήποτε πριν την αφαιρέσετε. 

▪ Εφαρμόζετε πάντα τη μάσκα, έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τη μύτη, το στόμα και 

το πηγούνι (σταθερά, χωρίς κενά). Στη συνέχεια, πιέζετε το μεταλλικό στοιχείο στη 

ράχη της μύτης και ασφαλίζετε με τα κορδόνια στη μεσότητα του πίσω μέρους της 

κεφαλής και του λαιμού. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αυτοί 

εφαρμόζονται γύρω από τα αυτιά. 

▪ ΜΗΝ αγγίζετε τη μάσκα όταν τη φοράτε γιατί μπορεί να μεταφέρετε τον ιό στα 

δάκτυλά σας. Εάν την αγγίξετε, θα πρέπει να εφαρμόσετε την υγιεινή των χεριών με 

πλύσιμο ή με αλκοολούχο αντισηπτικό. 

▪ ΜΗΝ αγγίζετε το μπροστινό μέρος της μάσκας! Θεωρείται μολυσμένο! 

▪ Αφαιρείτε τη μάσκα πιάνοντας μόνο τα κορδόνια πρώτα από κάτω και μετά από 

πάνω. Εάν πρόκειται για μάσκα με ελαστικούς βρόγχους αφαιρείται πιάνοντας 

ταυτόχρονα τους βρόγχους. Στη συνέχεια πλένετε τα χέρια σας. 
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▪ Αμέσως μετά την αφαίρεση, εάν πρόκειται για μάσκα μίας χρήσης, την πετάτε στον 

κάδο με καπάκι που υπάρχει σε όλες τις αίθουσες και σε κοινόχρηστους χώρους. 

▪ Αποφεύγετε την επαναχρησιμοποίηση μάσκας μιας χρήσης. 

▪ Σε περίπτωση που η μάσκα μίας χρήσης σας είναι βρώμικη, έχει υγρανθεί ή έχει 

καταστραφεί θα πρέπει να την αφαιρείτε και να την απορρίπτετε. 

▪ Εάν η μάσκα είναι πολλαπλών χρήσεων, θα πρέπει να την πλένετε το συντομότερο 

δυνατόν μετά από κάθε χρήση με κοινό απορρυπαντικό και σε θερμοκρασία 60ο και 

να τη σιδερώνετε. 

 


