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Ανακοίνωση για μαθητές και μαθήτριες των Α' και Β' Λυκείου: Σύμφωνα με οδηγίες
του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα πρέπει να φυλάξετε τα βιβλία σας, διότι θα χρησιμοποιηθούν και πάλι κατά
την έναρξη της νές σχολικής χρονιάς.

Οδηγίες επανόδου:

Η πρωινή συγκέντρωση δεν θα πραγματοποιείται. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
προσερχόμενοι στο σχολείο στις 08:00 θα εισέρχονται κατευθείαν στις αίθουσες. Η
αίθουσα κάθε υποτμήματος αναγράφεται στα συνημμένα της πρωινής ανάρτησης (09:47).
Μαθήματα δεν θα πραγματοποιούνται σε εργαστήρια (Πληροφορικής, Βιολογία κ.λπ.) ώστε
να αποφεύγεται η εναλλαγή εισόδου μαθητών και μαθητριών στον ίδιο χώρο. Η είσοδος
παρακαλούμε ένας – ένας, χωρίς συνωστισμό. Θα υπάρχουν εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί,
υπεύθυνος εφαρμογής κανόνων υγιεινής και τα διευθυντικά στελέχη προκειμένου να
κατευθύνουν τα παιδιά.

Παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής:

· Η μετάδοση του SARS-COV-19 γίνεται κυρίως μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων.
Συνεπώς, η ανάγκη για τη διατήρηση της απόστασης του 1,5 m μεταξύ ατόμων κρίνεται
αναγκαία. Ανεξάρτητα εάν κάποιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος οφείλει να
υπακούσει στους νόμους της Πολιτείας και στον κανονισμό του Σχολείου
Έχουμε φροντίσει να τοποθετήσουμε ειδικά αυτοκόλλητα σε κάθε θρανίο ώστε κάθε
μαθητής να γνωρίζει τη θέση που θα καθίσει.

.

· Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή αντικειμένων μεταξύ των μαθητών και μαθητριών.

· Σε κάθε διάλειμμα καθαρίστριες θα εισέρχονται στις αίθουσες και θα απολυμαίνουν. Ήδη ο
Δήμος Δράμας μας ενίσχυσε με δύο ακόμη καθαρίστριες και έτσι συνολικά το προσωπικό
καθαριότητας αριθμεί πέντε άτομα. Αποφεύγετε τις ομαδικές συναθροίσεις κατά τη
διάρξεια των διαλειμμάτων. Για οποιαδήποτε απορίας σας μπορείτε να απευθύνεστε στους
εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς.
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· Παρακαλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας να πλένουν τα χέρια τους
σχολαστικά όποτε κρίνουν ότι αυτό είναι αναγκαίο και να καθαρίζουν επιφάνειες
κοινόχρηστες που κατά λάθος αγγίζουν. Εάν δεν διαθέτουν τα αναγκαία μαντηλάκια
μπορούν να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς ή στις καθαρίστριες και να το ζητούν.
Έχουμε εφοδιαστεί με υγρά απολυμαντικά και τοποθετήσαμε ένα σε κάθε αίθουσα.
Υπάρχουν επίσης μάσκες, αλλά μόνον για έκτακτες ανάγκες.

· Μιλώντας για μάσκες οφείλουμε να σας πούμε ότι ένα παιδί μπορεί να επιλέξει είτε να
φορέσει είτε να μην φορέσει μάσκα. Εξυπακούεται ότι καμία περίπτωση κακοπροαίρετου
αστεϊσμού δεν μπορεί να γίνει δεκτή με αυτό το θέμα.

· Επειδή ο καιρός είναι ευνοϊκός, τα παράθυρα θα είναι ανοικτά καθόλη τη διάρκεια των
μαθημάτων και συνεπώς φροντίστε τα παιδιά σας να προσέρχονται με ζακέτες ή
ανοιξιάτικα μπουφάν.

· Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Σχολείο πλην των μαθητών και μαθητριών των
υποτμημάτων που έχουν αύριο μάθημα. Φυσικά, εάν γονείς, απόφοιτοι ή πολίτες επιθυμούν
εξυπηρέτηση από το Σχολείο είτε θα τηλεφωνούν (Γραμματεία: 2521.0.48635 και Δ/ντής:
2521.0.48636) είτε θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικό ( mail@4lyk-dramas.dra.sch.gr ) .
Καλό είναι λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας να τηλεφωνείτε μόνον αν αυτό είναι
αναγκαίο, αφού μελετήσετε καλά όλα όσα πρέπει.

· Επειδή η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας δεν επιτρέπει την λειτουργία των σχολικών κυλικείων
καλείστε να εφοδιάσετε τα παιδιά σας με τα αναγκαία τρόφιμα. Η έξοδος από το σχολικό
χώρο κατά τη διάρκεια του ωραρίου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ παρά μόνον κατόπιν αδείας.

· Όσοι μαθητές και μαθήτριες αισθάνονται αδιαθεσία είναι προτιμότερο να παραμείνουν
στην οικία τους.

Όσες οικογένειες έχουν στα μέλη τους άτομο, το οποίο να ανήκει στις ευπαθείς ομάδες
καλούνται να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση γράφοντας:
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Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει
σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19»
ή
«έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για
νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί
"

Τη δήλωση αυτή θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Παρακαλούμε διαβάστε στο συνημμένο το ωράριο λειτουργίας. Οι ώρες μαθημάτων έχουν
τροποιηθεί σε ένα μονόωρο και τρία δίωρα και με διαφορετικές ώρες διαλειμμάτων από το
3ο Λύκειο, ώστε να μη συμπίπτουν.

Επίσης, στα συνημμένα της πρωινής ανάρτησης (09:47) υπάρχουν τα ονόματα για κάθε
υποτμήμα, η αίθουσα διδασκαλίας και οι ημέρες προσέλευσης.

Τέλος, στην προηγούμενη ανάρτηση δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα Δευτέρας και Τρίτης.
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