
Προς :  Γονείς /κηδεμόνες  μαθητών 

             Γ΄ Λυκείου  και  Γ΄ ΤΕΣΕΚ 

             Λυκείου  και  ΤΕΣΕΚ  Πόλης 

                         Χρυσοχούς 

 

 

 

       Αγαπητοί  γονείς, 

 

      Θέμα  :  Επάνοδος μαθητών  Γ΄ Λυκείου  και  Γ΄ ΤΕΣΕΚ  στα  σχολεία. 

Όπως  θα  έχετε  ήδη  πληροφορηθεί  από  τα  ΜΜΕ  μέσα  στα  πλαίσια  της  χαλάρωσης  των  

μέτρων  που πάρθηκαν  για  αντιμετώπιση  της  πανδημίας του  κορωνοϊού, το  Υπουργικό  

Συμβούλιο  με  απόφασή  του για  σταδιακή  επάνοδο  των  μαθητών  στα  σχολεία, επαναφέρει  

από  τις  11-05-2020  τους  τελειόφοιτους  μαθητές  Λυκείου  και  ΤΕΣΕΚ  πίσω  στα  θρανία  και  

στις  τάξεις  τους. 

Η  επάνοδος  στο  σχολείο  αριθμού  μαθητών θα  γίνει  εξαιτίας της  πανδημίας  με  πολύ  μεγάλη  

προσοχή  και  πειθαρχία  από  πλευράς  μαθητών, εκπαιδευτικών  και  όλου  του  υπόλοιπου  

προσωπικού  του  Σχολείου, εφαρμόζοντας  πλήρως  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Υγείας  αλλά  

και  του  Υπουργείου  Παιδείας  χωρίς  καμιά  εξαίρεση  ή  χαλάρωση.   

Κατά  την  πρώτη  μέρα  επανόδου  των  μαθητών  στο  σχολείο, δηλαδή  τη  Δευτέρα  11/05/2020  

θα  γίνει  ενδελεχής ενημέρωσή  τους  και  θα  καθοριστούν  τα  πλαίσια  μέσα  στα  οποία  οι  

τελευταίοι  θα  κινούνται  κατά  τον  χρόνο  παραμονής  τους  στο  Σχολείο.  

Ενδεικτικά  αναφέρουμε  τα  πιο  κάτω : 

(1) Κατά  την  προσέλευση  των  μαθητών/τριών  στο  Σχολείο  θα  γίνεται  θερμομέτρησή  τους. Σε  

περίπτωση  που  μαθητής  εμφανίζει  πυρετό  τότε  για  την  προστασία  όλων  θα  καλείται  ο  

γονιός/κηδεμόνας  του  να  τον  παραλάβει  για  να επιστρέψει  στην  οικία  του. Τις  περαιτέρω  

ενέργειες  θα  τις  αναλάβει  ο  γονιός/κηδεμόνας  του  μαθητή  με  βάση  τα  ισχύοντα  

πρωτόκολλα. 

(2) Οι  μαθητές  θα  τοποθετούνται  στις  τάξεις  σε  αριθμό  που  να  μην  υπερβαίνει  τους  

δώδεκα. 

(3) Ο  κάθε  μαθητής/τρια  θα  έχει  το  δικό  του  θρανίο. Δεν  επιτρέπεται  σε  καμιά  περίπτωση 

να  αλλάζει  θρανίο. 

(4) Τα  θρανία  θα  απέχουν  το  ένα  από  το  άλλο  τουλάχιστο  ένα  μέτρο. 

(5) Η  απόσταση  μεταξύ  του  διδάσκοντα  και  των  μαθητών θα  είναι δύο  μέτρα. 

(6) Οι  μαθητές  μέσα  στην  τάξη θα  πρέπει  να  συμπεριφέρονται  υπεύθυνα τηρώντας  όλα  όσα  

θα  τους  έχουν  υποδειχθεί. Δεν  μπορούν  να  μετακινούνται  ούτε  να  αλλάζουν  θέση. Δεν  

γίνεται  να  δανείζονται  προσωπικά  αντικείμενα  άλλων  συμμαθητών  τους. 

(7) Κατά  την  είσοδο  και  έξοδό  τους  από  την  τάξη  θα  πρέπει  να  απολυμαίνουν  στην  

παρουσία  του  διδάσκοντα  τα  χέρια  τους  με  αλκοολούχο αντισηπτικό (περιεκτικότητας 

τουλάχιστον 70%  σε  αλκοόλ). Τα αντισηπτικά  θα  βρίσκονται  σε  όλες  τις  εισόδους-εξόδους  

των  τάξεων  αλλά  και  σε  άλλους  επιλεγμένους  χώρους.   

(8) Θα  ήταν  καλό  οι  μαθητές  να  προσέρχονται  στο  σχολείο  φορώντας  μάσκα  προσώπου  και  

προστατευτικά  γάντια. Το  Σχολείο  θα  προμηθεύσει  όλους  τους  μαθητές  με  τα  πιο  

πάνω.(αναμένεται εφοδιασμός του Σχολείου με ικανοποιητικό αριθμό προστατευτικών μασκών 

καθώς και ειδικών θερμομέτρων ) 

(9) Ο  κάθε  μαθητής  θα  πρέπει  να  έχει  μαζί  του  μπουκαλάκι  με  απολυμαντικό,  υπό  μορφή  

σπρέι,  για  να  το  χρησιμοποιεί  όποτε  το  χρειάζεται. 

(10) Οι μαθητές  έχουν την υποχρέωση της φοίτησης όπως κατά την κανονική λειτουργία των 

σχολείων και θα εφαρμόζονται οι σχετικές πρόνοιες των κανονισμών  λειτουργίας των Σχολείων 

Μέσης Εκπαίδευσης. 

(11) Με την έναρξη του μαθήματος η είσοδος του σχολείου κλείνει και θα ανοίγει μόνον κατά τη 

λήψη των μαθημάτων. 

(12) Δεν επιτρέπεται η έξοδος από το σχολείο χωρίς άδεια από τη Διέυθυνση.  



(13) Κατά  την  ώρα  του  διαλείμματος  οι  μαθητές/τριες  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  

προκαθορισμένους  χώρους  και  να  τηρούν  τις  αποστάσεις  μεταξύ  τους- απόσταση 2 μέτρων. 

(14) Οι  καταστάσεις  που  διερχόμαστε  δυστυχώς  δεν  επιτρέπουν τις  κοινωνικές  επαφές. 

 (15) Οι  μαθητές  κατά  την  προσέλευση  τους  στο  σχολείο  θα  ήταν  καλό  να  φέρνουν  από  το  

σπίτι  τους  σάντουιτς  (ή  κάτι  άλλο  για  να  φάνε)  καθώς  και  δύο  μπουκάλες  νερό. Το 

κυλεικίο του σχολείου θα είναι κλειστό. 

(16) Αν  μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα  λοίμωξης  του  αναπνευστικού  συστήματος ή  άλλα  

συμπτώματα  που  πιθανό  να  συνδέονται  με  τον         

covid-19 παραμένει σπίτι του  και απέχει από την παρακολούθηση μαθημάτων και ο  γονιός  

επικοινωνεί άμεσα με τον προσωπικό ιατρό ή/και παιδίατρο.  

Σε περίπτωση που ένα παιδί παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια που  βρίσκεται  στο 

σχολείο θα πρέπει να απομονώνεται σε ειδικό δωμάτιο που θα έχει καθοριστεί και να 

απομακρύνεται από την τάξη.  

Άμεσα  στην  περίπτωση  αυτή  καλείται  ο  γονιός/κηδεμόνας  για  να  απομακρύνει  το  παιδί  και  

ακολουθώντας  το  πρωτόκολλο  να  επικοινωνήσει  με  τον  προσωπικό  του  γιατρό  ή  παιδίατρο  

για  περαιτέρω  οδηγίες. 

 

Έστω  και  αν  τα  πιο  πάνω  ηχούν  παράξενα  σε  όλους  μας  είναι  η  μοναδική  διέξοδος  και  

άμυνα  που  έχουμε  για  αντιμετώπιση  του  κωρονοϊού, γι’ αυτό  τον  λόγο θα  τηρηθούν  χωρίς  

καμιά  παρέκκλιση. Μαθητές  που  δεν  θα  συμμορφώνονται  με  τα  πιο  πάνω  θέτοντας  έτσι  την  

υγεία  όλων  σε  κίνδυνο  δεν  μπορούν  να  παραμένουν  στο  σχολείο. Θα  καλούνται  οι  

γονείς/κηδεμόνες  τους  για  να  τους  μεταφέρουν  στα  σπίτια  τους. 

  

 

Αγαπητοί Γονείς ζητούμε τη συνεργασία και τη βοήθεια σας για την εφαρμογή των πιο πάνω.  

Ιδιαίτερα των μέτρων υγειονομικής προστασίας.  

Κύριο μέλημα μας είναι η προστασία της υγείας των παιδιών σας με την επιτυχή αντιμετώπιση του 

αόρατου και ύπουλου εχθρού, του κορωνοϊού, αλλά και να οδηγηθούμε ομαλά στη διεξαγωγή των 

Παγκύπριων Εξετάσεων και την ομαλή ολοκλήρωση της Σχολικής Χρονιάς. 

 

Σας ζητούμε τέλος, όπως ενημερώνεστε καθημερινά από τις ανακοινώσεις που αναρωτούνται στην 

ιστοσελίδα του Σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


