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31/05/2021
Θέμα: Αποφοίτηση τελειόφοιτων μαθητών/ριών
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Στ΄ τάξης,
Σας υπενθυμίζουμε ότι η τελετή αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Ιουνίου
2021 και ώρα 7:45 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας. Σύμφωνα με αυστηρές
οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα
που αφορούν στη διεξαγωγή εκδηλώσεων όπως εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για
το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 10 Ιουνίου.
1. Οι τελετές θα γίνουν αποκλειστικά σε ανοικτό χώρο με τήρηση των μέτρων
αποστασιοποίησης και όλοι/ες πρέπει να είναι καθήμενοι/ες (γονείς/κηδεμόνες,
μαθητές/ μαθήτριες-θεατές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό).
2. Η είσοδος στον χώρο εκδήλωσης θα είναι προκαθορισμένη (η κεντρική είσοδος
απέναντι από το Κοινοτικό Συμβούλιο).
3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους/ες τους/τις
παρευρισκόμενους/ες 12 ετών και άνω.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία γονέων/κηδεμόνων/καλεσμένων 12
ετών και άνω στην τελετή, είναι η προσκόμιση ενός από τα πιο κάτω αποδεικτικά
στοιχεία:
•

Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει
διάστημα 3 εβδομάδων. Οι προσκεκλημένοι/ες μπορούν να παρουσιάσουν την
Κάρτα Εμβολιασμού που δόθηκε στα Εμβολιαστικά Κέντρα, είτε

•

Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους
τελευταίους 6 μήνες. Οι προσκεκλημένοι/ες μπορούν να παρουσιάσουν το
γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα ανάρρωσης που τους
αποστάλθηκε από το Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο, είτε

•

Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, και ως προσωρινή λύση, δίνεται η επιλογή
στα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω να προσκομίσουν πιστοποιητικό

αρνητικού τεστ PCR ή rapid test, με ισχύ 72 ωρών. Οι προσκεκλημένοι/ες
μπορούν να παρουσιάσουν είτε το έντυπο που τους δόθηκε από τα διάφορα
σημεία δειγματοληψίας είτε το γραπτό μήνυμα που αποστάλθηκε στο κινητό
τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα από την εξέταση. Διευκρινίζεται ότι
πιστοποιητικά από τεστ αντισωμάτων ή self-test δεν γίνονται αποδεκτά.
5. Στον χώρο διεξαγωγής της τελετής θα υπάρχει διαθέσιμο απολυμαντικό χεριών και
όλοι/ες οι προσκεκλημένοι/ες θα απολυμαίνουν τα χέρια τους κατά την είσοδό τους
στον χώρο.
Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να αποστείλετε τα ονόματα των 4
ατόμων (κατά οικογένεια) που θα παρευρεθούν στην τελετή μέχρι την Πέμπτη, 3/6/2021
ώστε να γίνει σωστή οργάνωση της εκδήλωσης. Μικρά παιδιά αδέρφια των τελειοφοίτων,
μπορούν να καθίσουν στα γόνατα των γονέων τους αλλά θα πρέπει να παραμείνουν
καθήμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Δεν επιτρέπονται ιστάμενοι θεατές ούτε να
περιφέρεται κανείς στον χώρο.
Είμαστε σίγουροι για τη συμμόρφωσή σας με όλες τις πιο πάνω οδηγίες και παρακαλούμε
για τη συνεργασία σας με το προσωπικό του σχολείου ώστε όλα να κυλίσουν ομαλά.
Η τελετή αποφοίτησης είναι μία γιορτή για τα παιδιά, τους γονείς και τους/τις
εκπαιδευτικούς. Στόχος των μέτρων που λαμβάνονται είναι η προστασία της ασφάλειας
και υγείας όλων των παρευρισκομένων, ώστε από αυτή τη γιορτή να μείνουν μόνο
χαρούμενες αναμνήσεις.
Από το Σχολείο

