ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ COVID-19
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, τις σαφείς οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και των
υπόλοιπων αρμόδιων φορέων της πολιτείας καθώς και τις δικές μας υψηλές απαιτήσεις για την
προφύλαξη της δημόσιας υγείας, της υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους καθώς και του
προσωπικού μας, θα εφαρμόσουμε το θερινό μας πρόγραμμα όπως περιγράφουμε παρακάτω:
1. Το «καλοκαίρι στο αγρόκτημα» θα λειτουργήσει για τρεις περιόδους, περιορίζοντας τον
αριθμό των παιδιών στο 70% της δυνατότητας μας.
2. Τα προγράμματα θα εφαρμόζονται σε υπαίθριους σκιασμένους χώρους, με μεγάλη έκταση,
ωστόσο προβλέπονται απαραίτητα και εσωτερικοί χώροι για την ικανοποίηση αναγκών
καθαριότητας και καιρικών συνθηκών.
3. Οι εσωτερικοί χώροι που έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων
υπερκαλύπτουν την επιφάνεια που απαιτείται καθώς και την διαρρύθμιση που ικανοποιεί
τις επιβαλλόμενες αποστάσεις.
4. Οι χώροι και οι επιφάνειες που θα χρησιμοποιούν τα παιδιά θα απολυμαίνονται δύο φορές
την ημέρα και αν χρειαστεί, επιπλέον.
5. Οι ομάδες θα λειτουργούν αυτόνομα και σε απομακρυσμένους μεταξύ τους χώρους, που θα
μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη της ομάδας.
6. Κατά τη διάρκεια των γευμάτων οι ομάδες θα είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους και τα
παιδιά θα κάθονται με την απαιτούμενη απόσταση.
7. Τα παιδιά δεν θα επιτρέπεται να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση ή τους ψύκτες με το
στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. Καλό θα
είναι να έχουν μαζί τους 2 μπουκαλάκια νερό ή το παγουρίνο τους και 1 μπουκαλάκι
επιπλέον. Αν χρειαστεί να ξαναγεμίσουν από βρύση ή ψύκτη, θα το κάνουν με την επίβλεψη
ή τη βοήθεια των στελεχών μας.
8. Την πρώτη ημέρα του προγράμματος θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στους κανόνες
υγιεινής και προφύλαξης και σε εργαστήρια σχετικά με αυτά. Επίσης, κάθε πρωί, θα
υπενθυμίζουμε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας.
9. Κάθε πρωί, την ώρα της υποδοχής, θα θερμομετρούμε όλα τα παιδιά. Το ίδιο θα γίνεται και
κατά την επιβίβαση τους στα λεωφορεία. Κανένα παιδί με πυρετό δεν θα μπορεί να
παραμείνει στο πρόγραμμα. Επίσης, οι γονείς θα πρέπει να μας ενημερώνουν αν υπάρχει
στην οικογένεια άλλο εμπύρετο περιστατικό και να το συζητούν με την παιδίατρο μας ώστε
να κρίνει αν το παιδί μπορεί να παραμείνει στο πρόγραμμα.
10. Κατά την υποδοχή και την αποχώρηση των παιδιών θα γίνεται προληπτική εφαρμογή με
αντισηπτικό διάλυμα.

11. Στη διάρκεια της ημέρας θα επιμένουμε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, όπως αυτοί
ορίζονται από την αρμόδια αρχή(προγραμματισμένο πλύσιμο χεριών σε συχνούς χρόνους
κατά τη διάρκεια της ημέρας και χρήση αντισηπτικού όποτε κρίνεται απαραίτητο).
12. Η γενική χρήση μάσκας για τα παιδιά και το προσωπικό θα ρυθμιστεί σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ που θα ισχύουν για το καλοκαίρι . Τα γάντια μιας χρήσεως θα
χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα το επιβάλλει.
13. Η παιδίατρος θα είναι καθημερινά μαζί μας(8.00-16.00), όπως πάντα, και θα είναι η υπεύθυνη
από μέρους μας για τη διαχείριση της υγειονομικής κατάστασης. Αναπληρώτρια υπεύθυνη
διαχείρισης της υγειονομικής κατάστασης θα είναι η κ. Ειρήνη Αργυριάδου-γενική υπεύθυνη
του προγράμματος.
14. Το Υπουργείο Υγείας με έγγραφό του σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές ορίζει τις
προβλεπόμενες ενέργειες για την περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος, με
συμπτώματα συμβατά με του covid 19, όπως έχετε ενημερωθεί από τα σχολεία των παιδιών
σας. Εμείς θα σας το στείλουμε λίγο πριν την έναρξη ώστε να ενήμερο . Θεωρούμε ωστόσο
πως με την αίτηση εγγραφής του παιδιού σας το αποδέχεστε πλήρως.
Λίγο πριν την έναρξη θα σας στείλουμε και τα έγγραφα που απευθύνει ο ΕΟΔΥ σε γονείς και
μαθητές, προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα προφύλαξης και να καταφέρουμε να μείνουμε
ασφαλείς. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις αρμόδιες αρχές θα σας ενημερώσουμε
άμεσα.

Αγαπητοί γονείς,
Είμαστε βέβαιοι πως, όλοι θα προσπαθήσουμε με μεγάλη υπευθυνότητα για τον κοινό μας στόχο:
την προστασία των παιδιών μας και της δημόσιας υγείας. Έτσι όλα θα κυλήσουν ομαλά, όμορφα
και δημιουργικά. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε και φέτος!
Σας ευχαριστώ πολύ,
Αργυριάδου Ειρήνη

