
Ρ3Ela 
 

I. Προτάσεις τάξεως για την λήψη/βελτίωση μέτρων κατά της πανδημίας  
 
1. Διαλείμματα με slots 
2. Αναθεώρηση πρωτοκόλλου για την εφαρμογή καραντίνας. Μετά το 1ο κρούσμα          

πρέπει να ζητείται τέστ, προληπτική καραντίνα και άμεση εκκίνηση διαδικτυακών          
μαθημάτων (στην P3Ela το 2ο κρούσμα - προκειμένου να ενεργοποιηθεί το           
πρωτόκολλο της καραντίνας - εφαρμόστηκε χάρις την πρωτοβουλία ορισμένων         
γονέων να κάνουν το τεστ στα παιδιά τους παρά τις συστάσεις του σχολείου που              
χαρακτήριζε την κατάσταση ως ‘χαμηλού ρίσκου’) 

3. Slots/μέτρα στην χρήση της καντίνας. Εφαρμογή μέτρων όπως η μόνιμη χρήση των            
ιδίων θέσεων από τους μαθητές μιας τάξης, η τοποθέτηση plexiglass χωρισμάτων στα            
τραπέζια ανάμεσα σε τάξεις, διαχωρισμός παιδιών από ενήλικες κατά την ώρα του            
γεύματος [και η χρήση της μάσκας όταν κυκλοφορούν σε κοινούς χώρους]. 

4. Slots στην άφιξη και αναχώρηση τάξεων με το λεωφορείο 
5. Όχι επιμέρους περιορισμοί σε μαθήματα αλλά καθολική και συνεχής εφαρμογή          

υπάρχοντών κανόνων (κοινωνική αποστασιοποίηση, απολύμανση χεριών κτλ.) 
 

II. Προτάσεις για την βελτίωση της πληροφόρησης/επικοινωνίας      
σχολείου/γονέων αφού ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο καραντίνας  

 
1. ανακοίνωση για καραντίνα να περιλαμβάνει την πληροφορία ότι το τέστ πρέπει να            

γίνει ίδια μέρα για όλους. προσδιορισμός ημερομηνίας μπορεί να γίνει αργότερα αν            
αυτό δεν καθίσταται δυνατόν στην 1η επικοινωνία  

2. συντονισμός/διασταύρωση μεταξύ των μαιλ1 που απευθύνονται στον μαθητή ως         
μαθητή της τάξης του, της 2ης γλώσσας και ευρωπαϊκές ώρες. Όταν η τάξη του              
τίθεται σε καραντίνα και δεν πρέπει να πάει στο σχολείο, τα άλλα 2 μαιλ δεν πρέπει                
να αποστέλλονται  

3. Ανακοινώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφορία ότι ο θετικός στον covid           
μαθητής δεν χρειάζεται να ξανακάνει το τεστ για να επιστρέψει στο σχολείο. Μπορεί             
να επιστρέψει μετά το τέλος της καραντίνας που του θέτει ο γιατρός του  

4. Τα μαιλ της διεύθυνσης πρέπει να είναι σύντομα και να δίνουν οδηγίες σε μορφή              
αριθμημένων αναγκαίων κινήσεων που πρέπει να κάνει ο γονέας  

5. η επικοινωνία του σχολείου δεν πρέπει να περιλαμβάνει υποθέσεις, υποκειμενικές          
αξιολογήσεις και δεδομένα που δεν μπορεί το ίδιο να επιβεβαιώσει/ελέγξει. Πρέπει           
να εκλογικεύει την πληροφορία υπό την έννοια της αναγκαιότητας να γνωρίζει ο            
γονιός αυτή την πληροφορία. 
 

 

1 Ακολουθία βασικών ενημερώσεων:  
6/10 ενήλικας στην τάξη θετικός – τάξη low risk – μαθήματα κανονικά 
10/10 ενημέρωση για καραντίνα 
11/10 ενημέρωση για ένα κρούσμα στην ξένη γλώσσα, δεν χρειάζεται καραντίνα 
12/10 (μεταξύ 14:21-15:30) 3 διαφορετικά μαιλ (τάξη, ξένη γλώσσα, ευρωπαϊκές ώρες) με το πρώτο να λέει ότι                 
μπαίνει το παιδί σε καραντίνα και πότε πρέπει να κάνουν όλα ταυτόχρονα το τεστ και τα άλλα 2 ότι είναι σε low                      
risk ομάδα γιατί είναι μόνο ένα κρούσμα στην τάξη.  

Version 23/10/2020 


