
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19 

      Ώρα υποδοχής για τις Β,Δ,ΣΤ 8.00- 8.10 και για τις Α,Γ,Ε 8.10-8.20                                                                                 

Προσευχή κάνω μέσα στην τάξη μου. 

 Φτάνω πάντα στην ώρα μου. 

 Χρησιμοποιώ την είσοδο  

που προβλέπεται για την τάξη μου  

και πηγαίνω χωρίς καθυστέρηση  

στην αίθουσά μου φορώντας τη μάσκα μου. 

(Θα πρέπει να έχω μαζί μου κάθε μέρα 2 μάσκες , 

γιατί μπορεί να μου χρειαστούν.) 

                                                                                                         Στα διαλείμματα θα βρίσκομαι στους  χώρους  

που έχουν οριστεί για το τμήμα μου στο σχεδιάγραμμα. 

                                                                                                            (Δεν αλλάζω χώρο για να παίξω με τους φίλους μου.) 

Στο διάλειμμα ακολουθώ τη διαδρομή  

στους διαδρόμους και τις σκάλες,  

που έχει οριστεί για το τμήμα μου  

για την οποία θα ενημερωθώ από τον/ τη δάσκαλο/ δασκάλα μου.  

Κρατώ πάντα την απαραίτητη απόσταση φορώντας τη μάσκα μου. 

 

                  Όταν είμαι στην αυλή, μπορώ να βγάλω τη μάσκα μου 

                                                   προσεκτικά και τη βάζω σε ένα σακουλάκι όταν θέλω να φάω. 

             Καλό είναι να έχω κάποιο τσαντάκι 

             για το αντισηπτικό το νερό και το φαγητό μου, 

              όπου θα μπορώ να τη βάλω κι αυτή. 

                                                                                        

                                                                                      Χρησιμοποιώ σωστά την τουαλέτα,  

                                                                                              τραβώ το καζανάκι και πλένω τα χέρια μου.  

                                                                                            Όση ώρα περιμένω να έρθει η σειρά μου,  

                                                                                          κρατώ απόσταση από τον προηγούμενο. 

Στο παγούρι μου γράφω 

 με ανεξίτηλο μαρκαδόρο  

το όνομά μου και το τμήμα μου 

 για να μην το μπερδέψω. 

                                                        Όταν τελειώνει το διάλειμμα, μαζί με τον εκπαιδευτικό 

      επιστρέφω στην τάξη μου από την ίδια διαδρομή που βγήκα   

                                                    κρατώντας πάντα την απαραίτητη απόσταση. 

 

Όταν βρέχει προσέχω ιδιαίτερα στις σκάλες, 

 γιατί γλιστρούν 

και κάνω διάλειμμα στην αίθουσά μου. 

 

Όταν σχολάω 13.10-13.15 για τις Β,Δ,ΣΤ και 13.15-13.20 για   Α,Γ,Ε      

φεύγω από τον διάδρομο, τη σκάλα και την πόρτα 

που έχει οριστεί για την τάξη μου. 

                                    Έξοδος για Α’ και Β’ από τη βορινή πόρτα,  

                                              έξοδος για Γ’, Δ’,από την πόρτα των ανακοινώσεων 

 έξοδος για Ε’ και ΣΤ’  από την πόρτα με το κουδούνι. 


