Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Στα πλαίσια της έναρξης της καινούργιας σχολικής χρονικής με ειδικές συνθήκες λόγω του
νέου κορωνoϊού COVID-19 αφού ευχηθώ σε όλους μας υγεία και υπομονή θα ήθελα να σας
ενημερώσω για όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα όπως αυτά καθορίζονται από τους ειδικούς
επιστήμονες σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ασθενήσει κατά τη διάρκεια λειτουργείας
του σχολείου ή εκτός του χώρου του σχολείου έτσι ώστε να παραμείνουμε όλοι μας υγιείς
στο τέλος αυτής της περιπέτειας .
Παρακαλώ την προσοχή σας στα παρακάτω:
1) Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη
COVID-19 όπως καθορίζονται από τους επιστήμονες δηλαδή:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

πυρετό
βήχα
δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
μυαλγίες
ρίγος
πονοκέφαλο
καταβολή δυνάμεων
δυσκαταποσία
απώλεια γεύσης ή και οσμής
ναυτία/έμετος
κοιλιακός πόνο,διάρροια

εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με
ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
2) Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη
COVID-19 εντός του χώρουτου σχολείου, ο υπεύθυνος του COVID-19 του σχολείου
επικοινωνεί με την οικογένεια του μαθητή για την παραλαβή του.
Όσο ο μαθητής παραμένει στο χώρο του σχολείου απομονώνεται στον
προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο ( αίθουσα Μουσικής), με επίβλεψη, μακριά
από τα υπόλοιπα παιδιά.
3) Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον,
σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηρισθεί ως ύποπτο για
λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει μοριακό διαγνωστικό τέστ.
4)Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι του.
Σε περίπτωση που το μοριακό τέστ είναι ΘΕΤΙΚΟ, ο Γονέας/κηδεμόνας του μαθητή
ενημερώνει άμεσα το σχολείο.
Σε περίπτωση που το μοριακό τέστ είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ, ο μαθητής μπορεί να επιστρέψει
στο σχολείο με την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού ( χωρίς τη
λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.
Σας καλώ όλους να επιδείξετε την δέουσα υπευθυνότητα όπως απαιτεί η πρωτόγνωρη
που ζούμε καθώς και τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με όλο το εκπαιδευτικό

προσωπικό του σχολείου που καταβάλει την μέγιστη επιμέλεια κάτω από δύσκολες
συνθήκες.

Σας ευχαριστώ
Ο διευθυντής του 9ου Γυμνασίου
Ευάγγελος Φ. Διβάνης

