
ΣΕΝΑΡΙΑ για ΑΣΚΗΣΗ

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖOΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ COVID 19

Τµήµα Μικροβιακής Αντοχής και Λοιµώξεων που 

συνδέονται µε Φροντίδα Υγείας - ΕΟΔΥ



Τι κάνουµε πριν και αφού µπούµε στην τάξη

u Περιµένουµε υποµονετικά στη σειρά

u Βάζουµε αντισηπτικό διάλυµα στα χέρια µας 

u Εάν το θρανίο µας δεν είναι καθαρό, το καθαρίζουµε σχολαστικά

u Φροντίζουµε ο χώρος να αερίζεται καλά µε φυσικό τρόπο



Τι κάνουµε όταν βγαίνουµε από την τάξη -

Διάλειµµα

u Βγαίνουµε µε σειρά χωρίς να στριµωχνόµαστε και να πέφτουµε o ένας 

πάνω στον άλλο

u Κατεβαίνουµε τις σκάλες χωρίς να συνωστιζόµαστε 

u Στο προαύλιο κρατάµε αποστάσεις. Μιλάµε µε τους φίλους µας αλλά 

αποφεύγουµε τη στενή επαφή



Τι κάνουµε όταν το πρωί πριν ξεκινήσουµε για το σχολείο 

δεν νιώθουµε καλά

u Το αναφέρουµε στους γονείς µας για να ενηµερώσουν το γιατρό και το 

σχολείο

u Βάζουµε θερµόµετρο

u Παραµένουµε σπίτι και παρακολουθούµε την υγεία µας



Τι κάνουµε όταν δεν έχουµε διαθέσιµο αντισηπτικό 

διάλυµα για να καθαρίσουµε τα χέρια µας

Ζητάµε από κάποιο καθηγητή µας

Βρίσκουµε βρύση και σαπούνι και σαπουνίζουµε καλά τα χέρια µας

Μέχρι να καταφέρουµε να καθαρίσουµε τα χέρια µας:

u Δεν ακουµπάµε το πρόσωπό µας µε τα χέρια µας

u Δεν πιάνουµε τα προσωπικά µας αντικείµενα

u Δεν ακουµπάµε τους άλλους



Τι κάνουµε όταν πρέπει να δανειστούµε ένα αντικείµενο 

από ένα συµµαθητή µας

Είναι πολύ σηµαντικό να καταλάβουµε ότι δεν πρέπει να µοιραζόµαστε 
αντικείµενα µε τους συµµαθητές µας. Γι αυτό το λόγο:

u Πριν ξεκινήσουµε το πρωί από το σπίτι πρέπει να έχουµε φροντίσει να 

έχουµε όλα αυτά που χρειαζόµαστε για την συγκεκριµένη ηµέρα στο 

σχολείο

u Δεν δανειζόµαστε και δεν δανείζουµε αντικείµενα όπως στυλό, µολύβια, 

γόµες, τετράδια, χαρτάκια κ.ά

u Δεν µοιραζόµαστε κινητά τηλέφωνα, για τα οποία ακολουθούµε τους 

κανονισµούς του σχολείου

u Στη περίπτωση που πρέπει να δανειστούµε ή να δανείσουµε κάτι το 

καθαρίζουµε όπως επίσης και τα χέρια µας



Τι κάνουµε µε τον κοινό εξοπλισµό

u Αποφεύγουµε τη χρήση κοινού εξοπλισµού

u Στον πίνακα γράφει ο καθηγητής µε υλικά που θα χρησιµοποιεί µόνο εκείνος

u Στο µάθηµα της φυσικής αγωγής δεν χρησιµοποιούµε αντικείµενα µε τα οποία 
έρχονται σε επαφή πολλά άτοµα  ή δεν πραγµατοποιούµε ασκήσεις που 
απαιτούν στενή επαφή 

u Ειδικά, το πρακτικό µάθηµα Εργαστηρίων Πληροφορικής πραγµατοποιείται µε 
κάλυψη των πληκτρολογίων µε µεµβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται 
µε την εναλλαγή κάθε χρήστη. Συνιστάται η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού 
διαλύµατος, πριν και µετά την είσοδο στην αίθουσα, ώστε να τηρείται η σωστή 
υγιεινή των χεριών.

u Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από πολλούς χρήστες θα πρέπει να 
καθαρίζεται συχνά και οι χρήστες µετά από κάθε επαφή να πλένουν καλά τα 
χέρια τους


