
Φέτος θα είναι µια χρονιά διαφορετική από τις άλλες όχι µόνο για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά που καλούνται να λειτουργή-
σουν στο σχολείο µέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, λόγω της πανδηµικής κρίσης, αλλά και γενικότερα των λοιµώξεων από 
τις οποίες πρέπει να προστατευτούν. Το σχολικό κουδούνι θα χτυπήσει στις 14 Σεπτέµβρη και το πρώτο µάθηµα θα γίνει µε µάσκα, 
που σκοπό έχει να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για τα παιδιά µας. �εν φοβόµαστε, ενηµερωνόµαστε και µαθαίνουµε στα παιδιά 
µας να τηρούν τους απαραίτητους κανόνες για την προστασία τους. 

Τι κάνουµε:                                                                                                                                                                                                                                           
1.    Ενηµερώνουµε τα παιδιά µας για το τι συµβαίνει και τους εξηγούµε ότι πρέπει να τηρούν τα µέτρα προστασίας, ώστε να προ- 
        φυλάξουν τόσο τον εαυτό τους όσο και άτοµα της οικογένειάς τους, για να µην αρρωστήσουν από λοιµώξεις αλλά και τον Covid-19.
2.     Ακολουθούµε εµείς πρώτοι τους κανόνες που θέτουµε για να δώσουµε το καλό παράδειγµα αλλά και για να είµαστε ασφαλείς.
3.     Τα παιδιά µας θα πρέπει να φορούν µάσκα κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και να την βγάζουν στα διαλείµµατα. Σύµφωνα 
         µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η χρήση της µάσκας πρέπει να συνοδεύεται από κανόνες, όπως ότι σε καµία περίπτωση δεν 
        φοράµε τη µάσκα όταν τρέχουµε ή όταν παίζουµε, γιατί δυσκολεύεται η αναπνοή µας.  Τους µαθαίνουµε, λοιπόν, πως όταν 
        βγαίνουν στο προαύλιο θα αφαιρούν τη µάσκα τους. 
4.     �είχνουµε στα παιδιά µας πώς να τοποθετούν και να αφαιρούν σωστά τη µάσκα.
5.     Στα διαλείµµατα θα πρέπει να αποφύγουν να µαζεύονται πολλά παιδιά µαζί, καθώς επίσης και να είναι πολύ προσεκτικά
        µε την υγιεινή των χεριών τους, πλένοντάς τα µε σαπούνι και νερό ή χρησιµοποιώντας αλκοολούχο αντισηπτικό διάλειµµα. 
6.     Τους δείχνουµε πώς να πλένουν σωστά τα χέρια τους τηρώντας τον κανόνα των 20 δευτερολέπτων.
7.     Τους εξηγούµε ότι πρέπει να αποφεύγουν να πιάνουν µε τα χέρια τους το πρόσωπό τους.
8.     Τα µαθαίνουµε να κρατούν αποστάσεις και να µη δανείζουν πράγµατα –όπως γόµες, µολύβια κ.ο.κ.– καθώς και φαγητό.  
9.     Τους δείχνουµε πώς βήχουµε ή φτερνιζόµαστε, χρησιµοποιώντας των αγκώνα ή ένα χαρτοµάντιλο.
10.   Για µεγαλύτερη ασφάλεια, τους δίνουµε φαγητό από το σπίτι, προκειµένου να αποφύγουν το συνωστισµό στα κυλικεία. 
11.   �ίνουµε στα παιδιά παγούρι µε νερό από το σπίτι.
12.   Τα µαθαίνουµε να αναγνωρίζουν τα συµπτώµατα των λοιµώξεων και βέβαια του Covid-19, ώστε να το αντιληφθούµε 
         όσο γίνεται νωρίτερα, αν νοσήσουν.
13.   Στην επιστροφή τους από το σχολείο τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν «ρουτίνα» το πλύσιµο των χεριών και την αλλαγή των ρούχων. 

Tips: 
1.     Επειδή η χρήση της µάσκας στα παιδιά µικρότερης ηλικίας έχει εκπαιδευτικό σκοπό, µπορείτε να παίξετε το παιχνίδι
         «Φοράω τη µάσκα, είµαι υπερήρωας». Οι κανόνες είναι πολύ απλοί: Όταν θα κάνουν µάθηµα και υποχρεωτικά θα φορούν τη µάσκα,
         θα είναι οι υπερήρωες της τάξης, όπως στα αγαπηµένα τους κόµικς, όταν όµως θα χτυπάει το κουδούνι θα µπορούν να βγάζουν   
        τη µάσκα και τα καθήκοντα του ηπερήρωα να σταµατούν εκεί.  
2.     �εν δηµιουργούµε φόβο και πανικό και δεν λειτουργούµε τιµωρητικά όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής. Βοηθάµε τα παιδιά µας   
        να κατανοήσουν για να κάνουν τις σωστές επιλογές.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού �ηµόσιας Υγείας στην επίσηµη ιστοσελίδα https://eody.gov.gr/.

Φροντίζουµε να µείνουµε ασφαλείς και στο σχολείο!

Χρήσιµα tips για την αποφυγή λοιµώξεων 
και του Covid-19

Νέα σχολική χρονιά 


