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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές 
σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους 
επισκέπτες των σχολικών μονάδων. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων, 
β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως 

ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην 
περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου, 

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια 
της γυμναστικής/άθλησης.  

 

2. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και σχολικά πρωταθλήματα. 
Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική 
χρήση μάσκας. 

 

3. Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε τμήματος. 

 

4. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση:  
α) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο τρόφιμα και υγρά που είναι 

συσκευασμένα ή έχουν ετοιμαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε  
ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό. 

β) Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου κατά την 
αναμονή για εξυπηρέτηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος με τις 
προβλεπόμενες αποστάσεις). 

γ) Συνιστάται οι μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά 
τη συναλλαγή με το κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη 
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών δίπλα στο ταμείο του κυλικείου, το οποίο 
θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές. 

 

5. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων 
πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία 
πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων 
αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο, αυτή γίνεται με χρήση 
μάσκας και τήρηση των ανάλογων αποστάσεων. 

 

6. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό 
ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός 
αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε 
επιφάνειες.  

 

7. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον 
πραγματοποιούνται ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων 
καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί 
κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθαρισμός των παιχνιδιών 
μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια 
από το σπίτι. 

 

8. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου 
και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.  

 

9. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά 
από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του 
ιού μεταξύ των τμημάτων.  

 

10. Τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά 
το δυνατόν, με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών. Πρέπει να γίνεται αερισμός και 
σχολαστικός καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών, των πάγκων εργασίας 
και των επιφανειών των εργαστηριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι μέγιστες δυνατές 
αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το πέρας του εργαστηριακού μαθήματος 
έως την έναρξη του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέπει να παραμένουν 
κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, για τον απαραίτητο αερισμό και την 
κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από το επόμενο τμήμα. 

 


