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ΤΗΡΩ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ   

ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΤΟΜΟ 

ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

 

(1) Η χρήση προστατευτικής µάσκας είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ για τους/της μαθητές/τριες του 

Γυμνασίου και Λυκείου, σύμφωνα με τα διατάγματα που έχουν εκδοθεί από την Κυβέρνηση και το 

Υπουργείο Υγείας. 

 

 (2) Μπαίνοντας στην αίθουσα διδασκαλίας, απολυμαίνω τα χέρια μου µε αντισηπτικό 

υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού μου. 

 

(3) Κάθομαι στο θρανίο που θα μου υποδειχθεί από τον/την καθηγητή/τριά μου, το οποίο χρησιμοποιώ 

καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων. Γνωρίζω ότι θέτω σε κίνδυνο την υγεία μου 

και την υγεία των συμμαθητών/τριών μου, αν μετακινούμαι άσκοπα μέσα στην τάξη ή χρησιμοποιώ 

το θρανίο άλλου/ης συμμαθητή/τριάς μου. 

 

(4) Γνωρίζω ότι για λόγους ασφάλειας τα θρανία έχουν απόσταση τουλάχιστον ενός (1) µέτρου 

µεταξύ τους και ο χώρος διακίνησης του/της καθηγητή/τριας μου απέχει δύο (2) τουλάχιστον µέτρα 

από το πλησιέστερο θρανίο και διατηρώ αυτή τη διαρρύθμιση. 

 

(5) Αποφεύγω την επαφή των χεριών µε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα για µείωση του κινδύνου 

µόλυνσης. 

 

(6) Σε βήχα ή φτέρνισµα, καλύπτω τη µύτη και το στόµα µε το µανίκι στο ύψος του αγκώνα ή µε 

χαρτομάντιλο.  

 

(7) Αποφεύγω τη χρήση αντικειμένων, όπως των µολυβιών, των στυλό, των µαρκαδόρων και 

άλλων προσωπικών αντικειµένων που χρησιµοποιούνται από άλλους. 

 

(8) Όταν κτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα, φεύγω από την αίθουσα διδασκαλίας, αφού 

απολυμάνω τα χέρια, κρατώντας την απόσταση του ενός μέτρου από κάθε συμμαθητή/τριά μου. 

 

(9) Κατανοώ ότι οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να αερίζονται κυρίως στα διαλείµµατα (ακόµα και 

κατά τη διάρκεια του µαθήµατος εφόσον αυτό είναι εφικτό), για αυτό και δεν παραμένω για κανένα 

απολύτως λόγο μέσα στην τάξη την ώρα του διαλείμματος. 
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  (10) Πλένω με προσοχή τα χέρια μου µε υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν               τη λήψη 

τροφής και µετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και τα στεγνώνω προσεκτικά µε χαρτοπετσέτες µιας 

χρήσης, τις οποίες απορρίπτω στους κάδους απορριµµάτων. 

 

(11) Κατά τη χρήση της τουαλέτας κλείνω το καπάκι πριν τη χρήση φλοτέρ. Πλένω τα χέρια ΠΡΙΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ τη χρήση της τουαλέτας. Τέλος, αποφεύγω τον συγχρωτισμό (τη συνάθροιση) µέσα 

στους κλειστούς χώρους της τουαλέτας. 

 

(12) Αποφεύγω τη στενή επαφή, µε οποιοδήποτε άτοµο εµφανίζει συµπτώµατα στο αναπνευστικό, 

όπως βήχας ή φτέρνισμα, πονόλαιμος, πόνος στο στήθος ή διάρροιες. 

 

(13) Αποφεύγω τους εναγκαλισµούς, τις χειραψίες και το άγγιγµα αντικειµένων, εκτός αν είναι 

απολύτως απαραίτητο. 

 

(14) Στο κυλικείο στέκομαι στη σειρά, διατηρώντας την απόσταση του ενός μέτρου από  το παιδί 

που βρίσκεται μπροστά μου, για να εξυπηρετηθώ. Από το κυλικείο μπορώ να αγοράσω 

συσκευασμένα και προπαρασκευασμένα προϊόντα ΜΟΝΟ. 

 

Φροντίζω να μεταβαίνω έγκαιρα στο κυλικείο, για να αγοράσω ό,τι μου χρειάζεται, ώστε  στη 

συνέχεια να βρίσκομαι στην τάξη μου, με το κτύπημα του κουδουνιού. Μπορώ να φέρω νερό ή 

και φαγητό από το σπίτι μου, στην περίπτωση που δεν επιθυμώ να περιμένω στην ουρά, για να 

εξυπηρετηθώ. 

 

(15) Γνωρίζω ότι η απομάκρυνση μου από τον σχολικό χώρο ή η παραγγελία και παραλαβή ποτών ή 

και φαγητού από άτομα εκτός σχολείου θέτει σε κίνδυνο την υγεία τη δική μου και των 

συμμαθητών/τριών μου, γι’ αυτό και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που θα τιμωρείται 

αυστηρά. 

 

(16) Με το πέρας του διαλείμματος και την επάνοδό μου στην/στον αίθουσα/χώρο διδασκαλίας 

απολυμαίνω τα χέρια μου µε αντισηπτικό. 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
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