6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Οδηγίες για την επιστροφή στο σχολείο
Αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά,
από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, επιστρέφουμε στο σχολείο μας μετά τις διακοπές του
καλοκαιριού. Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει.
Η επιστροφή μας βέβαια, θα είναι λίγο διαφορετική από αυτό που είχαμε συνηθίσει ως τώρα, για
όλους, δασκάλους, μαθητές, γονείς.
Το σχολείο θα λειτουργεί κανονικά από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, με όλους τους μαθητές κάθε
μέρα από 8.15΄μέχρι 13.15΄. Η πρωινή ζώνη (07.00΄- 08.00΄) και το ολοήμερο πρόγραμμα (13.20΄15.00΄) θα λειτουργήσουν κανονικά.
Η χρήση της μάσκας πλέον είναι υποχρεωτική από όλους, όσους βρίσκονται στους χώρους του
σχολείου (Εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς κ.ά.)
Τώρα, για λόγους αποφυγής συγχρωτισμού και συγκεκριμένα για το σχολείο μας, θα ισχύσουν
πλέον τα εξής τόσο για τον ερχομό στο σχολείο όσο για τα διαλείμματα και την αποχώρηση από
αυτό.
Κατά τον ερχομό στο σχολείο:
Οι μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄, θα εισέρχονται από την είσοδο της πάνω αυλής και μόνο.
Οι μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, θα εισέρχονται από την είσοδο της κάτω αυλής και μόνο.
*Ακόμη και αδέρφια να είναι θα χρησιμοποιούν μόνο την είσοδο της τάξης τους.
Η ενδιάμεση αυλόπορτα θα παραμένει κλειστή για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Όλοι οι μαθητές θα έρχονται στο σχολείο από τις 08.00΄ως τις 8.15΄ και θα κατευθύνονται
κατευθείαν στις αίθουσες των τμημάτων τους.
Οι μαθητές, τόσο κατά τον ερχομό τους, όσο και κατά την αποχώρησή τους, θα φοράνε
μάσκα. Μάσκα θα φοράνε και κατά την παραμονή τους στο σχολικό κτίριο.
Οι γονείς, δεν θα εισέρχονται στον χώρο του σχολείου (ούτε καν στην αυλή) για
οποιονδήποτε λόγο. Αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, θα πρέπει να υπάρχει τηλεφωνική
επικοινωνία με τη Διεύθυνση του Σχολείου για καθορισμό ραντεβού.
Στα διαλείμματα:
Το κάθε τμήμα θα χρησιμοποιεί μόνο συγκεκριμένο χώρο της αυλής, ο οποίος έχει ήδη
οριστεί.
Κατά την αποχώρηση από το σχολείο :
Οι μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄, θα αποχωρούν από την έξοδο της πάνω αυλής και μόνο.
Η Γ΄ τάξη θα σχολάει κάθε μέρα στις 13.05΄
Η Β ΄τάξη θα σχολάει κάθε μέρα στις 13.10΄
Η Α΄ τάξη θα σχολάει κάθε μέρα στις 13.15΄
Οι μαθητές των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ, θα αποχωρούν από την έξοδο της κάτω αυλής και μόνο.
Η ΣΤ΄ τάξη θα σχολάει κάθε μέρα στις 13.05΄
Η Ε΄ τάξη θα σχολάει κάθε μέρα στις 13.10΄
Η Δ΄ τάξη θα σχολάει κάθε μέρα στις 13.15΄
*Ακόμη και αδέρφια να είναι θα χρησιμοποιούν μόνο την έξοδο της τάξης τους.
Η ενδιάμεση αυλόπορτα θα παραμένει κλειστή για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το κάθε παιδί πρέπει να έχει μαζί του :
1. Νερό (για όλη τη διάρκεια της μέρας)
2. Φαγητό (το κυλικείο δεν θα λειτουργεί)
3. Υγρά μαντηλάκια αντιβακτηριδιακά
4. Μικρό μπουκαλάκι με αντισηπτικό (για ατομική χρήση πριν το φαγητό)
5. Χαρτομάντηλα (για τα χέρια και την τουαλέτα αν χρειαστεί)
6. Τη μάσκα του
7. 1-2 σακουλάκια για τη μάσκα
8. Έναν μαρκαδόρο για τον πίνακα (μπλε ή μαύρο χρώμα)
Κατά την παραμονή στο σχολείο:
 Φοράμε μάσκα σύμφωνα με τις οδηγίες των δασκάλων μας
 Αποφεύγουμε την επαφή με τους συμμαθητές μας τηρώντας απόσταση μεταξύ μας.
 Χαιρετιόμαστε με τους συμμαθητές μας από μακριά
 Αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση
του κινδύνου μόλυνσης.
 Αποφεύγουμε την κοινή χρήση ειδών γραφικής ύλης (π.χ. μολύβια, γόμες, μαρκαδόροι)
και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
 Απαγορεύεται να πίνουμε νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να
χρησιμοποιούμε κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια.
 Φέρνουμε μαζί μας στο σχολείο το δικό μας δοχείο με νερό.
 Θα πλένουμε τακτικά τα χέρια μας με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και
υγρών, μετά τη χρήση τουαλέτας και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα
σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες
μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
 Αν θελήσουμε να βήξουμε ή να φτερνιστούμε, καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα μας με
το μανίκι, στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, το οποίο πετάμε στη συνέχεια στους
κάδους απορριμμάτων και πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας.
 Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, κοντά στην είσοδο, θα υπάρχει αντισηπτικό, το οποίο θα
χρησιμοποιείται μεν αλλά όχι σαν παιχνίδι.
 Αν δεν αισθανθούμε καλά, ενημερώνουμε αμέσως τον δάσκαλο ή τη δασκάλα μας.

Καλώς ήρθαμε λοιπόν ξανά στο σχολείο μας
Καλή σχολική χρονιά !!!

