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ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ»                                                                           Μ11/Γ6 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:  2022-2023 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

 
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.), σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας, αξιοποιώντας τη σημαντική γνώση και εμπειρία που έχει μέχρι σήμερα αποκτηθεί, έχει 

προχωρήσει σε επικαιροποίηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.   

Νοείται ότι, οι οδηγίες του Πρωτοκόλλου ενδέχεται να τροποποιηθούν καθώς εξελίσσεται η πανδημία.  

Έχοντας ως πρώτιστο μέλημα τον περιορισμό της διασποράς του ιού τονίζεται η αναγκαία εφαρμογή 

μέτρων πρόληψης, τα οποία ίσχυαν και σε προηγούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα: 

 

Ειδικότερα στις σχολικές μονάδες ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι: 

 

 Η διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα που έχει καθοριστεί για κάθε τμήμα και ομάδα.  Ο/Η κάθε 

μαθητής/μαθήτρια έχει τη δική του θέση στο θρανίο και καρέκλα, τα οποία χρησιμοποιεί 

καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.  Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν θρανίο ή καρέκλα άλλου/άλλης συμμαθητή/συμμαθήτριάς τους.  Κάθε 

μαθητής/μαθήτρια παραμένει στο θρανίο του/της ή στον χώρο που έχει οριστεί να κάθεται κατά 

τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

 

 Ο συνωστισμός στην είσοδο/έξοδο της αίθουσας διδασκαλίας θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 

 Κατά τα διαλείμματα πρέπει να τηρείται φυσική και κοινωνική αποστασιοποίηση κατά το 

δυνατόν.   

Κατά τις μετακινήσεις των παιδιών, καθώς και σε όλες τις δραστηριότητες στον χώρο του 

σχολείου, συστήνεται η εφαρμογή φυσικής αποστασιοποίησης.  

  

 Η τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων (με περιεκτικότητα αλκοόλης >70%) σε κάθε είσοδο 

αίθουσας/χώρου διδασκαλίας ή άλλων κοινόχρηστων αιθουσών του σχολείου επιβάλλεται να 

υπάρχει και να χρησιμοποιείται από τον κάθε ένα από εμάς. Συστήνεται η σωστή εφαρμογή 

υγιεινής των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από αυτή (συμπεριλαμβανομένου και των 

διαλειμμάτων) υπό την εποπτεία του/της εκπαιδευτικού της τάξης.   

 

 Ο συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων, κυρίως στα διαλείμματα αλλά και κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος τόσο κατά τους καλοκαιρινούς όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες.  
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 Η λειτουργία των ανεμιστήρων σε εσωτερικούς χώρους πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι 

δυνατό, ανοίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα (φυσικός αερισμός). Στις περιπτώσεις όπου η 

χρήση ανεμιστήρων επιβάλλεται, πρέπει να γίνεται πάντα με παράλληλη λειτουργία φυσικού 

αερισμού (άνοιγμα παραθύρων και πορτών). 

 

 Συστήνεται όπως όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού υποβάλλονται σε τεστ 

αυτοδιάγνωσης (self–test) ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapidtest) μία φορά την 

εβδομάδα. 

 

Μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί ή άλλο προσωπικό δεν πρέπει να μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα 

εάν:  

• Οι ίδιοι έχουν συμπτώματα νόσου COVID-19.  

• Είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 (έχουν θετικό αποτέλεσμα σε εργαστηριακή εξέταση 

(PCR) ή σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή 

τους στον χώρο του σχολείου θα γίνεται σύμφωνα τις ισχύουσες οδηγίες αποδέσμευσης του 

Υπουργείου Υγείας.  Εννοείται ότι,  πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση του σχολείου.  

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας (31 Αυγούστου 2022) ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ επίσης ότι:  

 Αναστέλλεται η υποχρέωση για χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου. Είναι όμως υποχρεωτική 

η χρήση προστατευτικής μάσκας, από τους εργαζόμενους και επιβάτες σε όλα τα μέσα μεταφοράς.  

Σε περιπτώσεις παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες αυτομέριμνας, το υπουργείο υγείας συστήνει 

στους ειδικούς εκπαιδευτικούς και στους σχολικούς βοηθούς τη σχολαστική τήρηση των μέτρων 

υγιεινής και προστασίας ανάλογα με την περίπτωση του κάθε παιδιού ξεχωριστά και στην ορθή 

χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου. 

 

 Αναστέλλεται η υποχρέωση αυτοπεριορισμού ατόμων που αποτελούν στενή επαφή 

επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

νόσησης.  Οι επαφές εντός σχολείου θα συνεχίσουν να δηλώνονται για να προγραμματίζονται τα 

ραντεβού τους για δειγματοληψία την 3η και 5 ημέρα από την επαφή του. 

 Όλα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα λαμβάνουν με γραπτό μήνυμα (sms)  στο κινητό σύμφωνα με τις 

οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Υγείας. Η αποδέσμευση επιβεβαιωμένου κρούσματος 

σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας (15 Μαΐου 2022) γίνεται την 7η μέρα.  Εάν την 5η 

μέρα επιδεικνύεται αρνητικό αποτέλεσμα σε εργαστηριακή εξέταση (PCR), τότε το άτομο μπορεί να 

επιστρέψει στην εργασία του. 

Η συλλογική και ατομική ευθύνη έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην αντιμετώπισης της πανδημίας, γι’ 

αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η χαλάρωση των μέτρων να οδηγήσουν σε εφησυχασμό και στη μη 
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τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε την υγεία τόσο του 

καθενός από μας προσωπικά, όσο και των αγαπημένων μας προσώπων. 

Λίστα κλινικών συμπτωμάτων για καθημερινό έλεγχο 

  

Παράκλησή μας όπως ελέγχετε τα παιδιά σας καθημερινά με βάση την πιο κάτω λίστα συμπτωμάτων 

πριν την προσέλευσή τους στο σχολείο .  

Είναι υποχρέωση μας να προστατέψουμε τα παιδιά μας και τους συνανθρώπους μας.  

 

Παρουσιάζει το παιδί σας πυρετό (>37.3°C σε τρεις επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις) με ή χωρίς ρίγος;  

  

Παρουσιάζει το παιδί σας βήχα;    

Παρουσιάζει το παιδί σας δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια);    

Παρουσιάζει το παιδί σας απώλεια όσφρησης/ γεύσης ή διαταραχή στη γεύση 

και όσφρηση;  

  

Παρουσιάζει το παιδί σας ρινική καταρροή/συμφόρηση ή/και ερυθρότητα 

ματιών;  

  

Παρουσιάζει το παιδί σας μυαλγίες;    

Παρουσιάζει το παιδί σας καταβολή ή/και αδυναμία;    

Παρουσιάζει το παιδί σας κεφαλαλγία;    

Παρουσιάζει το παιδί σας πονόλαιμο;    

Παρουσιάζει το παιδί σας κοιλιακό άλγος;    

Παρουσιάζει το παιδί σας συμπτώματα από το γαστρεντερικό (όπως ναυτία, 

εμετό ή/και διάρροιες);  

  

Παρουσιάζει το παιδί σας εξάνθημα;    

  

  

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει κάποιο (έστω και ένα) από τα πιο πάνω συμπτώματα, 

παρακαλείστε να κρατήσετε το παιδί σας στο σπίτι σε απομόνωση και να επικοινωνήσετε με το 

σχολείο. Στη συνέχεια να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας ιατρό/παιδίατρο.  

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                                             01 Σεπτεμβρίου 2022 


