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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ COVID-19
Εκπαιδευτικά Βιωματικά Προγράμματα της ΑΓΣ
Αγαπητοί επισκέπτες,
Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ καθώς και τους κανόνες ασφαλείας που ορίζονται από
τη Διοίκηση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ,σχετικά με την είσοδο επισκεπτών στο αγρόκτημα,
για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας, της υγείας των μαθητών και του προσωπικού της Σχολής,
αποφασίσαμε την εφαρμογή των παρακάτω:
1. Τα «Εκπαιδευτικά Βιωματικά Προγράμματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Θεσσαλονίκης» μπορούν να εφαρμοστούν ημερησίως για έως 50 μαθητές , χωρισμένους σε
2 ομάδες.
2. Θερμομετρούμε κάθε επισκέπτη στην υποδοχή και γίνεται προληπτική εφαρμογή
αντισηπτικού διαλύματος. Έαν ένας μαθητής παρουσιάσει πυρετό δεν μπορεί να συμμετέχει
στο πρόγραμμα και θα παραμένει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέχρι τη λήξη του
προγράμματος .
3. Οι ομάδες λειτουργούν αυτόνομα και σε απομακρυσμένους μεταξύ τους χώρους.
4. Τα προγράμματα εφαρμόζονται κυρίως σε υπαίθριους χώρους, με μεγάλη έκταση. Για την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε εσωτερικό χώρο απαραίτητη είναι η χρήση
μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικούς ενώ στους εξωτερικούς χώρους μόνον εφόσον δεν
μπορεί να τηρηθεί το μέτρο της απόστασης. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης χρειάζεται να
έχει μαζί του την προσωπική του μάσκα.
5. Το προσωπικό μας θα φορά μάσκα παντού.
6. Οι εσωτερικοί χώροι που έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων καλύπτουν
την επιφάνεια που απαιτείται καθώς και την διαρρύθμιση που ικανοποιεί τις επιβαλλόμενες
αποστάσεις(>1,5μέτρου). Προβλέπεται καλός αερισμός των χώρων και απολύμανση των
επιφανειών πριν και μετά την πραγματοποίηση του προγράμματος.
7. Τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής, καλό πλύσιμο των χεριών ή/και χρήση αντισηπτικού
όποτε κρίνεται απαραίτητο.
Είμαστε βέβαιοι πως, όλοι θα προσπαθήσουμε με μεγάλη υπευθυνότητα με κοινό μας
στόχο την προστασία όλων μας και της δημόσιας υγείας.
Με εκτίμηση,
Αργυριάδου Ειρήνη

