
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΓΕΛ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID19 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-4-2021 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες κάθε τάξης: 

• Φέρνουν μαζί τους στην σχολική τους τσάντα μόνο τα απαραίτητα βιβλία και τη γραφική ύλη 
που θα χρησιμοποιούν και θα χειρίζονται αποκλειστικά οι ίδιοι-ες. Φέρνουν επίσης ένα μπουκάλι με 
νερό – αν δεν θέλουν να αγοράσουν από το κυλικείο- αφού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι 
βρύσες του προαυλίου.  

• Φτάνουν και αποχωρούν στην ώρα που έχει οριστεί για κάθε τάξη (8.10 και 13.50  για την Γ Λυκείου , 
8.20 και 14.00  για τη Β Λυκείου και 8,30 και  14.10 για τη Α Λυκείου) 

• Εισέρχονται έχοντας μαζί τους την κατάλληλη υπεύθυνη δήλωση κατευθείαν στην αίθουσα 
διδασκαλίας όπου τους περιμένει ο καθηγητής της 1ης ώρας του μαθήματός τους 

• Στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου (αίθουσες-διάδρομοι-τουαλέτες) αλλά και στο προαύλιο 
φορούν πάντοτε και σωστά τη μάσκα . Καλό είναι να έχουν μαζί τους δυο (2) μάσκες ώστε να 
αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο καταστροφής της μιας. 

• Ακολουθούν  συγκεκριμένο δρομολόγιο προς και από την αίθουσα διδασκαλίας τηρώντας πάντα 
τις αποστάσεις και κινούμενοι πάντοτε προς τα δεξιά της πορείας τους( μπαίνουν από τη δεξιά 
πλευρά της εισόδου και ανεβαίνουν από τις σκάλες προς την πλευρά των τουαλετών στους 
ορόφους- κατεβαίνουν από τις σκάλες προς την πλευρά του εργαστηρίου πληροφορικής και 
βγαίνουν  από την αντίθετη πλευρά της πόρτας από όπου μπήκαν)  

• Κυκλοφορούν πάντα συντεταγμένοι  διατηρώντας τις αποστάσεις – προηγείται η είσοδος 
μιας τάξης και ακολουθεί η έξοδος της επόμενης κατά τα διαλείμματα- 

• Συστήνεται να μην αγγίζονται και να περιορίζουν τις επαφές τους με συμμαθητές της ίδιας τάξης. 

• Απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό κάθε φορά που μπαίνουν στην αίθουσα 
• Δεν παραλαμβάνουν ούτε παραδίδουν τετράδια, βιβλία ή γραπτές ασκήσεις. 
• Κάθονται στο θρανίο στην ίδια πάντα θέση που φέρει το όνομά τους το οποίο θα ξαναγράψουν 

ευκρινώς στα νέα αυτοκόλλητα που έχουν τοποθετηθεί στα θρανία τους 
• Ο απουσιολόγος ενημερώνει τον διδάσκοντα για το πέρας του μαθήματος στην αίθουσα. 
• Σηκώνονται ένας - ένας όταν τους δώσει την άδεια  ο καθηγητής-  καθηγήτρια  και τηρώντας πάντα 

τις αποστάσεις κατευθύνονται  στο χώρο του διαλείμματος που θα είναι μόνο ο χώρος όπου υπάρχει  
το γήπεδο του βόλεϊ όπου και δεν θα συγχρωτίζονται 

• Σε περίπτωση κακοκαιρίας χώρος διαλείμματος πάντα με τις κατάλληλες αποστάσεις ορίζεται ο 
όροφος της κάθε τάξης ( εννοείται ότι περιορίζεται η φασαρία εφόσον οι άλλες δυο τάξεις θα έχουν 
μάθημα) 

• Στα διαλείμματα οι αίθουσες  αερίζονται  και δεν επιτρέπεται παραμονή κανενός στο εσωτερικό 
τους. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων οι πόρτες των αιθουσών είναι κλειστές και τα παράθυρα 
ανοίγουν όταν πρέπει 

• Επιτρέπεται η είσοδος στις τουαλέτες μόνο ενός μαθητή και μιας μαθήτριας αντίστοιχα 

• Συστήνεται καλό πλύσιμο των χεριών πριν και μετά την επίσκεψη στις τουαλέτες. 

• Οι τουαλέτες και οι βρύσες απολυμαίνονται τακτικά από τις ευπρεπίστριες  

• Προβλέπεται προσαρμοσμένη λειτουργία του κυλικείου στο οποίο προσέρχεστε μόνο από το 
προαύλιο 

• Αποχωρούν από το χώρο του σχολείου συντεταγμένα όταν ολοκληρωθεί το  ημερήσιο 
πρόγραμμα. 

• Συμμορφώνονται στο κανόνες λειτουργίας του σχολείου και στις οδηγίες των εκπαιδευτικών 
και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αποβάλλονται από το σχολικό  χώρο. 

• Ειδοποιούν εγκαίρως το σχολείο εάν στην οικογένειά τους εκδηλώθηκαν κάποια 
συμπτώματα από αυτά που περιγράφει ο ΕΟΔΥ για την ιογενή πνευμονία. 

 
Από τη Διεύθυνση 

 


