
 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ COVID-19 

Αγαπητοί γονείς, 

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, εντός 

του αγροκτήματος ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μέρες Άνοιξης, Μέρες Λαμπρής» θα εφαρμοστεί για δύο 

ολιγομελής ομάδες , έως 25 παιδιών, σε κάθε γιορτινό κύκλο(18- 21/4/22 και 27- 29/4/22). 

2. Για την υποδοχή των παιδιών την πρώτη ημέρα κάθε κύκλου είναι απαραίτητο αρνητικό 

self test 24 ωρών. Επίσης, στις 20/4 προβλέπεται επανάληψη διενέργειας self test. 

3. Τα στελέχη μας  θερμομετρούν κάθε παιδί στην υποδοχή και γίνεται προληπτική εφαρμογή 

αντισηπτικού διαλύματος. Εάν ένα παιδί παρουσιάσει πυρετό αποσύρεται από το 

πρόγραμμα με ευθύνη των γονέων του. Ζητάμε να έχει προηγηθεί θερμομέτρηση και από το 

σπίτι ώστε να αποφεύγεται πιθανή αναστάτωση. 

4. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων θα εφαρμόζεται σε υπαίθριους χώρους, με μεγάλη 

έκταση. Για την  προετοιμασία των γευμάτων καθώς και για κάθε εκπαιδευτική δράση που 

εφαρμόζεται σε κλειστό χώρο(π.χ. εργαστήρια εικαστικών) είναι απαραίτητη η χρήση 

μάσκας από παιδιά  και ενήλικες . Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο κάθε παιδί θα έχει 

μαζί του δύο μάσκες. 

5. Για τα στελέχη του προγράμματος προβλέπονται οι πιστοποιήσεις που ο ΕΟΔΥ ορίζει για 
τους εκπαιδευτικούς. 

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. 

7. Οι χώροι ,οι επιφάνειες και τα αντικείμενα (όπου απαιτείται) που χρησιμοποιούν τα παιδιά 

θα απολυμαίνονται πριν και μετά την πραγματοποίηση του προγράμματος. 

8. Τηρούνται αυστηρά οι κανόνες υγιεινής, καλό πλύσιμο των χεριών ή/και χρήση 

αντισηπτικού όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

9. Κάθε παιδί χρειάζεται μαζί του ένα παγούρι ή μπουκαλάκι νερό. 
 

Το πρωτόκολλο των ενεργειών προστασίας από τη διασπορά του covid 19 θα επικαιροποιηθεί 

στην περίπτωση που δοθούν νέες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ ή, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν , 

σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 
 

Συνεχίζουμε να προσπαθούμε με υπευθυνότητα για τον κοινό μας στόχο, την προστασία των 

παιδιών μας και της δημόσιας υγείας. 
 

                  Με εκτίμηση, 

                  Αργυριάδου Ειρήνη 

 

 

 


