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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Αγαπεηνί γνλείο & Κεδεκόλεο, 

Με ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2009-10 καδί κε ηηο επρέο καο γηα θαιή θαη 

δεκηνπξγηθή ρξνληά, ζεσξνύκε απαξαίηεην λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη δηεπθνιύλνπλ ην έξγν όισλ καο. 

1. Σα καζήκαηα αξρίδνπλ ζηηο 8.10 θαη ηειεηώλνπλ ζηηο 14.05  

             Η είζνδνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη επί ηεο νδνύ Καξαηδά. Σν σξάξην ηνπ ζρνιείνπ είλαη: 

ΩΡΑ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 8.10-8.55 9.00-9.45 9.55-10.40 10.50-11.35 11.45-12.30 12.40-13.25 13.25-14.05 

ύληνκα κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηηο ώξεο 

πνπ ζα κπνξείηε  λα πξνζέξρεζηε ζην ζρνιείν θαη λα ελεκεξώλεζηε από ηνπο θαζεγεηέο γηα 

ηελ πξόνδν ησλ παηδηώλ ζαο.  

2. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ζρεηηθώλ λόκσλ θαη 

ε εθαξκνγή ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ θη εγθπθιίσλ, θαζώο θαη ν Καλνληζκόο ηνπ  

ζρνιείνπ, ν νπνίνο ζα ζαο δνζεί. 

3. Παξαθαινύκε λα κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ηε λνκνζεζία πνπ ηζρύεη γηα ηηο απνπζίεο ησλ 

καζεηώλ θαη ηελ δηθαηνιόγεζε ηνπο. 

4. ύκθσλα κε ηελ αξηζ. 132328/Γ2/7-12-06 απόθαζε ηνπ ΤΠΔΠΘ απαγνξεύεηαη ε 

ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

5. Παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε ην ζρνιείν, γηα θάζε πξόβιεκα πγείαο ή κάζεζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην παηδί ζαο. 

6. Γηαηεξνύκε ελεξγή ηζηνζειίδα κε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  

                                        http://9gym-peiraia.att.sch.gr  
κε ηα ηειεπηαία λέα πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν θαη πνιιά αλληλεπιδραζηικά 

εκπαιδεσηικά παιτνίδια, γηα ηελ θαιύηεξε εκπέδσζε ηεο ύιεο από ηνπο καζεηέο καο. 

Γηα ό,ηη απνξίεο έρεηε, κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε κε ηελ θαζεγήηξηα ηεο Πιεξνθνξηθήο 

θ. θπινγηάλλε Γήκεηξα 

7. ρεηηθά κε ηα κέηξα πξόιεςεο θαηά ηεο δηαζπνξάο ηεο γξίπεο ζαο γλσζηνπνηνύκε όηη 

ην ζρνιείν έρεη πξνκεζεπηεί ηα πιηθά θαζαξηζκνύ θαη έρεη ιάβεη ηα κέηξα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξηζ. 2959/28-08-09 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΠΘ. 

Γηα δηθή ζαο ελεκέξσζε, παξαζέηνπκε απνζπάζκαηα ηεο εγθπθιίνπ θαη παξαθαινύκε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 

Α. Κλινική ζσμπηωμαηολογία  ηης γρίπης   

Η θιηληθή ζπκπησκαηνινγία ηεο γξίπεο πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα ζπκπηώκαηα από ηα 

αθόινπζα: 

 Ππξεηό  

 Βήρα 

 Πνλόιαηκν  

 Μπαιγίεο  

 πλάρη  

 Πνλνθέθαιν  

 Ρίγνο  

 Αίζζεκα θόπσζεο 

 Γηάξξνηα θαη εκέηνπο  ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο   
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Σνλίδεηαη όηη ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα από ηα πξναλαθεξόκελα ζπκπηώκαηα δεν 

πρέπει να προζέρτονηαι ζηο ζτολείο. Κξίλεηαη ζθόπηκε ε αλαδήηεζε ηαηξηθήο ζπλδξνκήο, ζην 

δίθηπν Α΄βάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, (π.ρ. Παηδίαηξνο – Οηθνγελεηαθόο γηαηξόο – Ιαηξόο 

Αζθαιηζηηθνύ Σακείνπ θ.α) καθώς και η παραμονή ηων αζθενών ζηο ζπίηι. Η θαη’ νίθνλ 

παξακνλή είλαη ππνρξεσηηθή γηα όζεο κέξεο  δηαξθεί ν ππξεηόο θαη επηπιένλ αθόκα έλα 24σξν 

κεηά ηελ ππνρώξεζή ηνπ, ρσξίο ηε ρξήζε αληηππξεηηθώλ θαξκάθσλ . 

B. Προληπηικά μέηρα καηά ηης διαζποράς ηης νέας γρίπης ζηις Εκπαιδεσηικές Μονάδες 

Οδηγίες αηομικής σγιεινής: 

 Απνθπγή επαθήο ρεξηώλ κε ηα κάηηα, ηε κύηε θαη ην ζηόκα γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ 

κόιπλζεο από ηνλ ηό. 

 Απνθπγή  θνηλήο ρξήζεο ησλ κνιπβηώλ, ησλ ζηπιό, ησλ  καξθαδόξσλ θαη άιισλ πξνζσπηθώλ 

αληηθεηκέλσλ. 

 Απνθπγή ησλ ρεηξαςηώλ θαη ησλ θηιηώλ. 

 Κάιπςε ηεο κύηεο θαη ηνπ ζηόκαηνο κε ραξηνκάληειν (ή κε άιιν ηξόπν) ζε βήρα ή 

θηέξληζκα. Σν ρξεζηκνπνηεκέλν ραξηνκάληειν πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε 

ηόζν από ηα παηδηά όζν θαη από ην πξνζσπηθό κέζα ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

 Απαγνξεύεηαη ηα παηδηά λα πίλνπλ λεξό απεπζείαο από ηε βξύζε κε ην ζηόκα. 

 Σαθηηθό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ ησλ παηδηώλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κε πγξό ζαπνύλη θαη  λεξό, 

ηδίσο κεηά από βήρα ή θηέξληζκα. Σν πιύζηκν πξέπεη λα δηαξθεί 15-20 δεπηεξόιεπηα 

ηνπιάρηζηνλ. Αθνινπζεί πξνζεθηηθό ζηέγλσκα ησλ ρεξηώλ κε ράξηηλεο ρεηξνπεηζέηεο κηαο 

ρξήζεο νη νπνίεο ζα απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ. 

Σα παηδηά ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα  κπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα ρξεζηκνπνηνύλ αληηζεπηηθό 

αιθννινύρν δηάιπκα ή ραξηνκάληεια κε αληηζεπηηθό . πληζηάηαη θαιό ηξίςηκν ησλ ρεξηώλ, 

γηα 30 δεπηεξόιεπηα ηνπιάρηζηνλ,  κέρξη ην αληηζεπηηθό λα ζηεγλώζεη ηειείσο. Σν κπνπθάιη 

κε ην αιθννινύρν δηάιπκα (κε αληιία έγρπζεο θαη βάζε) πξέπεη λα  βξίζθεηαη ζε θάζε 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη εάλ είλαη δπλαηό θνληά ζηελ έμνδν. 

       Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη θαιά  νπσζδήπνηε πξηλ ηε ιήςε ηξνθήο. 

Βάληε ζαπούνι Ρίξηε νεπό 
Σαποςνίζηε 
καλά ηα  
σέπια ζαρ 

Μην ξεσάζεηε   
να ζαποςνίζεηε  
ανάμεζα  
ζηα δάκηςλα 

 

Ξεβγάλεηε καλά 
 

Κλείζηε ηη βπύζη 
σπηζιμοποιώνηαρ 
σαπηομάνηηλο και 
πεηάξηε ηο 

Σκοςπίζηε καλά ηα  
σέπια ζαρ με άλλο  
σαπηομάνηηλο 

 

 

 

  

 


