
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ    Αγία Παρασκευή, 29/5/2020 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες, 

Σας ενημερώνουμε ότι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου μας θα 

επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ όσο και του ιατρού εργασίας και των παιδιάτρων των 

ΠΑΙΣΔΑΠ.  

Το ωράριο λειτουργίας για την εβδομάδα 1/6/2020 έως και 5/5/2020 θα 

είναι 7:30 – 14:00 και η φιλοξενία των παιδιών θα γίνεται εκ περιτροπής. 

 Οι γονείς και κηδεμόνες θα παραδίδουν τα παιδιά στην είσοδο του 

σταθμού χωρίς να εισέρχονται εντός του σταθμού. 

 Τα παιδιά θα εισέρχονται στις αίθουσες μετά από καθαρισμό των χεριών 

τους με συνοδεία των δασκάλων τους. 

 Ο αριθμός των παιδιών στις αίθουσες θα είναι ο ενδεδειγμένος με βάσει 

τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 

 Η καθαριότητα και η απολύμανση όλων των χώρων των παιδικών σταθμών 

θα είναι συνεχής. 

 Το προσωπικό τηρώντας τις προβλεπόμενες οδηγίες για τη φιλοξενία των 

παιδιών θα τηρεί τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας τόσο για το ίδιο 

όσο και για τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

 Η χρήση σχολικού λεωφορείου θα πραγματοποιηθεί με βάσει τα μέτρα 

πρόληψης της διασποράς του ιού. 

 Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν ήδη προμηθευτεί τα είδη και τα μέσα 

που προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες προφύλαξης από τον COVID-19 

(μάσκες, γάντια, ποδιές μίας χρήσης αντισηπτικά) 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί για την αποτροπή εισαγωγής του 

COVID – 19 στους χώρους των βρεφονηπιακών σταθμών. 

Σας παραθέτουμε τις αντίστοιχες οδηγίες του ΕΟΔΥ : 



 « Όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα 

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στο 

νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή τον βρεφονηπιακό σταθμό με παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από 

την παρακολούθηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα 

λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η επικοινωνία από την 

οικογένεια με ιατρό και εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού 

ελέγχου για την ανίχνευση του ιού. 

 Σύσταση προς τους γονείς/κηδεμόνες για θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη 

εμφάνιση συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.  

 Γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δεν θα 

επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίμωξή τους από 

το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τον υπεύθυνο του 

νηπιαγωγείου / παιδικού σταθμού και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση 

όλων των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.  

 Κάθε άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή με 

επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή 

βρεφονηπιακό σταθμό για 10 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή και στο 

διάστημα αυτό θα παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο εμφάνισης 

συμπτωμάτων.  

 Κάθε σχολική μονάδα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τις αναφορές για 

συμπτώματα συμβατά με COVID-19 σε παιδιά ή/και μέλη του προσωπικού και να 

παρακολουθεί την πορεία τους. » 

 

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασίας σας προκειμένου αυτή η 

εβδομάδα επαναλειτουργίας των ΠΑΙΣΔΑΠ να μας δώσει τη δυνατότητα να 

προγραμματίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εύρυθμη και ομαλή 

λειτουργία τους για τις επόμενες εβδομάδες  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις οδηγίες του 

ΕΟΔΥ για Νηπιαγωγεία, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς στην 

ιστοσελίδα: https://www.ypes.gr/odigies-gia-nipiagogeia-paidikoys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΩΝ ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. 

 

ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΝΑΓΟΥ  
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