
 

 
 

 

Επιστροφή στο σχολείο από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 

Τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό συνεχίζονται 

 

05/02/2021  

Αγαπητοί γονείς, 

Με τη βοήθεια του Θεού πέρασαν οι τέσσερις εβδομάδες της απαγόρευσης της 

φυσικής παρουσίας των παιδιών μας στο Δημοτικό Σχολείο. Επιτέλους επιστρέφουν 

και δίνουν ενέργεια σε αυτό τον ζωντανό οργανισμό που λέγεται Σχολείο. Περισσότερο 

από όλους, τα παιδιά είναι που στερήθηκαν τους φίλους, συμμαθήτριες και 

συμμαθητές, τα πειράγματα και τα αστεία τους. Τους έλειψε το ομαδικό παιχνίδι και η 

κοινωνική συναναστροφή. Έχασαν την ευκαιρία που τους δίνει η σχολική τάξη για 

αλληλεπίδραση και ουσιαστική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, 

πολύ δύσκολο ήταν και για εσάς αυτό το διάστημα. Όλες οι οικογένειες βγήκατε από 

τον προγραμματισμό και την καθημερινή ρουτίνα σας, αναγκαστήκατε να μείνετε σπίτι 

ή να κάνετε άλλες διευθετήσεις για τη φύλαξη των παιδιών σας, αντιμετωπίζατε 

καθημερινά την γκρίνια και τη δυσφορία που, δικαιολογημένα, προκαλούσε στα παιδιά 

σας ο εγκλεισμός. Εμείς, η διεύθυνση και το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου 

Κλήρου, οφείλουμε να σας συγχαρούμε για τη βοήθεια και τη στήριξη που προσφέρατε 

στα παιδιά σας και να σας ευχαριστήσουμε για την άψογη συνεργασία που είχατε μαζί 

μας.  

Χαιρόμαστε που επιστρέφουμε στο σχολείο μας και σιγά σιγά στην κανονικότητα, 

όμως χρειάζεται πολλή προσοχή και λίγη ακόμα υπομονή. Τον περασμένο Μάιο μέχρι 

και το καλοκαίρι θεωρήθηκε από πολλούς ότι είχε φτάσει το τέλος της πανδημίας. 

Αυτός ο λανθασμένος συλλογισμός και εφησυχασμός οδήγησε σε δράσεις που 

επέφεραν τον δεύτερο εγκλεισμό (lockdown). Δυστυχώς ο κορωνοϊός υπάρχει 

(μεταλλαγμένος και πιο επικίνδυνος) και μπορεί πολύ εύκολα να εξαπλωθεί ξανά και 

να βρεθούμε και πάλι στην ίδια, ακόμα και σε χειρότερη κατάσταση. Επιβάλλεται 

λοιπόν, να τηρούμε κάποια μέτρα (περιορισμούς) ώστε να αποτρέψουμε νέα 

εξάπλωση του προβλήματος. Για τούτο και σας πληροφορούμε ότι όλοι οι 

περιορισμοί και απαγορεύσεις που ίσχυαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

εξακολουθούν να ισχύουν. Ενδεικτικά, υπενθυμίζουμε τα εξής: 
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 Η είσοδός σας στο σχολείο επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και 

πάντοτε μετά από άδεια της διεύθυνσης (εννοείται με τήρηση των 

πρωτοκόλλων). 

 Η επικοινωνία και η ενημέρωση πρέπει να γίνονται τηλεφωνικώς (τηλ 

22632425). Μέχρι την εγκατάσταση και δεύτερης τηλεφωνικής γραμμής, 

παρακαλούμε για την υπομονή σας. 

 Να φέρνετε και να παραλαμβάνετε τα παιδιά σας από το Σχολείο από τις 

προκαθορισμένες εισόδους κι εξόδους για κάθε τάξη, ώστε να μη δημιουργείται 

συνωστισμός (εξαίρεση τα αδέλφια). 

 Σας παρακαλούμε να μην στέλνετε στο σχολείο κεραστικά για τις ονομαστικές 

γιορτές ή τα γενέθλια των παιδιών σας ούτε και κάρτες – προσκλήσεις. 

 Αν το παιδί σας παρουσιάσει οποιοδήποτε σύμπτωμα κορωνοϊού (λίστα 

κλινικών συμπτωμάτων για καθημερινό έλεγχο), ΔΕΝ πρέπει να το στείλετε στο 

σχολείο. 

 Σε περίπτωση που το παιδί σας έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα να ενημερώνετε το σχολείο και να ακολουθείτε τις οδηγίες του 

Υπουργείου Υγείας για την κάθε περίπτωση.  

 Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους ενήλικες και για παιδιά Γυμνασίου 

- Λυκείου. Τα παιδιά Δημοτικού δεν είναι υποχρεωμένα να φορούν μάσκα. Αν 

όμως, το παιδί σας μπορεί να χρησιμοποιεί σωστά τη μάσκα, καλό θα ήταν να 

τη φοράει στην τάξη για όσο μπορεί να την ανέχεται.  

 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν και να συζητήσουν ξανά τους κανόνες 

συμπεριφοράς για προστασία από τον κορωνοϊό στην τάξη μαζί με τις δασκάλες τους. 

Παραθέτουμε, σε συντομία, τους κανόνες για δική σας ενημέρωση και σας 

παρακαλούμε να παροτρύνετε τα παιδιά σας να τους τηρούν. 

• Πολύ καλό και συχνό πλύσιμο των χεριών με μπόλικο σαπούνι και νερό. Το 

σαπούνι αποδεδειγμένα διαλύει τον κορωνοϊό. 

• Συχνή χρήση και του αντισηπτικού για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. 

• Δε γίνεται να αγγίζουν και να πιάνουν τα πράγματα άλλων παιδιών, γι` αυτό και 

φροντίζουν να έχουν πάντοτε μαζί τους τα δικά τους μολύβια, σβηστήρια, ρίγες 

κτλ. ώστε να μη χρειάζεται να δανείζονται. 

• Γενικά πρέπει να αποφεύγουν το άγγιγμα με άλλα παιδιά και να προσπαθούν 

να έχουν πάντοτε μια απόσταση τουλάχιστο ένα μέτρο. 

• Πρέπει να τηρούν αυστηρά τους κανόνες, όταν βήχουν ή φταρνίζονται. 

• Απαγορεύεται το «τρεχτό - κυνηγητό» γιατί τα παιδιά έρχονται σε σωματική 

επαφή με τα άλλα παιδιά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Το Σχολείο έχει ετοιμάσει 

πρόγραμμα με διάφορα ομαδικά παιγνίδια αυλής που θα παίζουν τα παιδιά τα 

διαλείμματα, ώστε να απασχολούνται με ασφάλεια. 

• Στο χώρο της τουαλέτας θα εισέρχονται μόνο τρία παιδιά, τα άλλα θα 

περιμένουν υπομονετικά απ` έξω και σε απόσταση τουλάχιστο ενός μέτρου. 

http://dim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/2020-2021/dioikisi/2-lista-elexou.pdf
http://dim-klirou-lef.schools.ac.cy/data/uploads/2020-2021/dioikisi/2-lista-elexou.pdf
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• Η γραμμή στην καντίνα θα τηρείται και πάλι με απόσταση ασφαλείας ενός 

μέτρου. 

• Δεν επιτρέπεται να κερνούν τίποτα σε κανένα ούτε να δέχονται οτιδήποτε τους 

προσφερθεί. 

 

Με την ευκαιρία, σας ενημερώνουμε ότι το Ολοήμερο Σχολείο θα 

επαναλειτουργήσει κανονικά από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου. 

Επίσης, θα λειτουργεί κανονικά και το κυλικείο του σχολείου μας. 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι που θα παρουσιαστούν στο σχολείο εκπαιδευτικοί, γραμματειακό 

και βοηθητικό προσωπικό έχουν κάνει την εξέταση κορωνοϊού με αρνητική ένδειξη. Η 

εξέταση θα επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Υπουργείου Υγείας. 

 

Τελειώνοντας, σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά κι εσείς και οι οικογένειές σας και 

σύντομα οι συνθήκες να επιτρέψουν την επάνοδο στην κανονικότητα. 

 

Από το Σχολείο 


