Επισήμανση σημαντικών σημείων από το
ΦΕΚ 3780/τΒ΄/08-09-2020 δ,
που αφορούν μεταξύ άλλων
στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία των Γενικών Λυκείων
κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
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,
γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και
κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης

4. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται οι
ακόλουθες κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο
σχολείο, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:
α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή
συμπεριφοράς,
β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο νόσημα που τους
εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.

7. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την
υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του
επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον
είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν
επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την
παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με
απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της
σχολικής μονάδας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η
χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.

Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης - κυρώσεις
1. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι
οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται
με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σε κάθε περίπτωση:
α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμόζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες
καθαριότητας, απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό και συχνό πλύσιμο
χεριών με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά
τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης επιφανειών).
β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης
για πρόληψη της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νόσο
COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων
συμπτωμάτων συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς
χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει συνωστισμός).

Λειτουργία κυλικείων και χώρων σίτισης - κυρώσεις (συνέχεια)
γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από το προσωπικό κατά τη διάρκεια της
εργασίας στο κυλικείο (προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.
δ) 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.
ε) 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).
στ) Στα κυλικεία εσωτερικού χώρου πρέπει κατά την αναμονή να γίνεται πάντα χρήση
μάσκας.
ζ) 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.

3. Οι μαθητές φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι.

Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής
μονάδας συστήνεται η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ
όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού
προσωπικού και επισκεπτών.
2. 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.

3. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών,
προκειμένου να αποφευχθούν ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών
ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα
εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης
νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου
Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην
οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
4. 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.

8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα
συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία
μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Άρθρο 21
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, κατά παρέκκλιση των
άρθρων (……..), επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα
ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου:
α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται
συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.
β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
μαθητών, απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά,
αναλόγως των επιφανειών τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου
διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% [διάλυμα
χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και ένα (1) μέρος χλωρίνης],
ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών (συνέχεια)
γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, οι
συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα
προστασίας.
Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η
είσοδος στο μέσο μεταφοράς.
δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα
αλλάζει. Προκρίνεται μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να
κάθονται σε διπλανές θέσεις.
3. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς τη χρήση μη
ιατρικής μάσκας, δεν γίνεται δεκτή από τον οδηγό ή/και τον συνοδό η επιβίβασή
του στο όχημα.

