Restart στην αγορά: Ουρές,
αντισηπτικά και μάσκες –
«Μουδιασμένοι» οι καταναλωτές
Άρση μέτρων – Όλες οι ειδήσεις: Με τα νέα δεδομένα ήρθαν
αντιμέτωποι σήμερα Δευτέρα (11/05) καταστηματάρχες και
καταναλωτές, ύστερα από την επαναλειτουργία λιανεμπορικών κι
άλλων επιχειρήσεων – Δείτε τι κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός
του Newsbomb.gr στο κέντρο της Αθήνας

Πρώτη ημέρα λειτουργίας για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου,
με τους επιχειρηματίες και το καταναλωτικό κοινό, διστακτικά,
να αναζητούν τα… βήματά τους στη νέα κανονικότητα.

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στην οδό Ερμού και κατέγραψε τι συνέβη
στον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της Αθήνας.

Ο κόσμος κυκλοφορούσε με μάσκες, ενώ σε όλα τα καταστήματα
υπήρχαν αντισηπτικά. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις έχουν
προμηθευτεί ατμοκαθαριστές και αποστειρωτές για την
αποτελεσματικότερη απολύμανση του εξοπλισμού και των προϊόντων
τους.

Δείτε φωτογραφίες στην gallery:

01Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, το δεύτερο στάδιο
επαναλειτουργίας επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και
καλό κλίμα
Τήρηση των κανόνων ασφαλείας, καλό κλίμα και ενθουσιασμό για
το άνοιγμα των καταστημάτων διαπίστωσε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του, μαζί
με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Νίκο Παπαθανάση, σε καταστήματα
της Ερμού.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός αναφέρει: «Επισκεφθήκαμε
καταστήματα στην Ερμού, την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους, όπου
υπήρχε πλήθος κόσμου, τήρηση των κανόνων ασφαλείας, καλό κλίμα
και ενθουσιασμός για το άνοιγμα των καταστημάτων. Πάμε γερά
μπροστά».

Από την πλευρά του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή
του σημειώνει ότι «η λειτουργία την αγοράς σήμερα ήταν
άψογη» αν και προσθέτει ότι η καταναλωτική κίνηση, όπως
αναμενόταν, ήταν μουδιασμένη και οι πωλήσεις της πρώτης ημέρας
είχαν αρνητικό πρόσημο ενώ υπογραμμίζει: «διατηρούμε την
αισιοδοξία μας για το υπόλοιπο της εβδομάδας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Με μεγάλο ενθουσιασμό οι εμπορικές επιχειρήσεις υποδέχθηκαν
ξανά τους καταναλωτές, τηρώντας απόλυτα τα μέτρα υγειονομικής
προστασίας, φροντίζοντας πάνω από όλα για την υγεία
καταναλωτών και εργαζομένων. Η άψογη λειτουργία της αγοράς
σήμερα, ανέδειξε την μεγάλη ωριμότητα της Ελληνικής κοινωνίας
και της αποτελεσματικής συνεργασίας όλων μας, η οποία το
κρίσιμο διάστημα μας έκανε να ξεπεράσουμε με επιτυχία την
υγειονομική κρίση.

Η καταναλωτική κίνηση, όπως αναμενόταν, ήταν μουδιασμένη και
οι πωλήσεις της πρώτης ημέρας είχαν σίγουρα αρνητικό πρόσημο,
επιβεβαιώνοντας την μεγάλη διστακτικότητα του κοινού.
Διατηρούμε την αισιοδοξία μας για το υπόλοιπο της εβδομάδας,
αλλά θεωρούμε σημαντικό να θυμίσουμε ότι ο εμπορικός κλάδος
που έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, έχει ανάγκη
από την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης, αφ’ ενός για την
μείωση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου
για την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Φοροελαφρύνσεις,
ενοίκια και χρηματοδοτικά εργαλεία, αποτελούν τους τρεις
κύριους άξονες που θα βοηθήσουν την επιβίωση χιλιάδων
επιχειρήσεων και την διατήρηση των αντίστοιχων θέσεων εργασίας
που τόσο έχουμε ανάγκη».

Θεσσαλονίκη: Σε δύο ταχύτητες η
κίνηση στα εμπορικά καταστήματα
Η προσφορά εκπτώσεων σε ποσοστό άνω του 50% για τα περισσότερα
είδη, στο πλαίσιο και της ισχύος της ενδιάμεσης εκπτωτικής
περιόδου που θα διαρκέσει μέχρι και την προσεχή Παρασκευή 15
Μαίου 2020 είναι ο κοινός παρονομαστής, στην εικόνα της
αγοράς, για όλους τους καταστηματάρχες, μικρούς, μικρομεσαίους
αλλά και των πολυεθνικών αλυσίδων. Απαραίτητο αξεσουάρ για το
καταναλωτικό κοινό, αλλά και τους ιδιοκτήτες εμπορικών
καταστημάτων, τα γάντια,οι μάσκες και τα αντισηπτικά.

Αυτό τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης σημειώνοντας
χαρακτηριστικά: «Αυτό που είδα σήμερα στην αγορά είναι από τη
μία πλευρά τους μικρομεσαίους καταστηματάρχες να “βαράνε
μύγες” και από την άλλη, είδα ουρές να σχηματίζονται έξω από
τα καταστήματα πολυεθνικών αλυσίδων». Ο ίδιος εκτίμησε ωστόσο
ότι «ακόμη και οι ουρές που σχημάτισαν οι καταναλωτές έξω από
τα καταστήματα πολυεθνικών αλυσίδων δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι θα μεταφραστούν σε υψηλούς τζίρους στα ταμεία» και
πρόσθεσε πως «οι πολίτες βγήκαν μεν στα μαγαζιά, αλλά ούτε
αγοραστική δύναμη υπάρχει, ούτε όμως και διάθεση και ψυχολογία
για αγορές».

Ο κ. Φιλιππίδης ανέφερε ότι οι καταστηματάρχες σήκωσαν σήμερα
ρολά «αποκλειστικά και μόνο βασιζόμενοι στις δικές τους
δυνάμεις» κι εκτίμησε ότι χωρίς ρευστότητα και άλλα ευνοϊκά
μέτρα (φορολογικά και ασφαλιστικά) «οι καταστηματάρχες θα
κρατήσουν ως οφείλουν το προσωπικό τους για τις ημέρες που
υποχρεούνται, βάσει του νόμου, αλλά δυστυχώς στη συνέχεια το
50% εξ αυτών θα απομακρυνθεί. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολη έναντι και των μνημονιακών

χρόνων που έζησε η χώρα». Όπως σημείωσε ο ίδιος στο δήμο
Θεσσαλονίκης λειτουργούν 8.600 καταστήματα.

«Η κατάσταση είναι άθλια και ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα»,
είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης, υπενθυμίζοντας
ότι το ΕΕΘ «εκφράζει» επαγγέλματα που είτε δεν έκλεισαν
καθόλου, είτε δεν ξεκίνησαν ακόμη τη λειτουργία τους, είτε
άνοιξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως, όπως τόνισε, «όσα
επαγγέλματα μπήκαν στο στίβο μάχης με την άρση των
περιοριστικών μέτρων όπως ήταν αναμενόμενο δεν πάνε καλά».

Αναφερόμενος στον κλάδο εστίασης και στα επαγγέλματα που
σχετίζονται με τον τουρισμό, ο κ. Ζορπίδης επισήμανε ότι «το
νούμερο ένα ζητούμενο για την αποφυγή της καταστροφής, είναι η
ενίσχυση της ρευστότητας».

Κανόνες
Όλοι οι οικονομικοί φορείς επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους
κανόνες λειτουργίας που έχουν ως εξής:

Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ο μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων (εργαζόμενοι και πελάτες) εντός
του κυρίως χώρου υπολογίζεται ως εξής:

Για τα καταστήματα επιφάνειας κυρίως χώρου

Έως 20τμ: 4 άτομα

Από 20-100 τμ: 4 άτομα + 1 άτομο ανά 10τμ
Άνω των 100τμ: 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15τμ

Επίσης, σε περίπτωση που το εμβαδόν του καταστήματος
υπερβαίνει τα 300τμ και αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός
επιπέδου ισχύει και το κριτήριο επιπέδων, δηλαδή επιτρέπεται
έως 1 άτομο ανά 10τμ ανά όροφο.

Ώρες λειτουργίας
Η ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων ορίζεται η
10π.μ. εξαιρουμένων των καταστημάτων πώλησης χρωμάτων
και λοιπών βιομηχανικών ειδών που επιτρέπεται η
λειτουργία τους από τις 7:00 πμ.
Ισχύει η υποχρεωτική απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ ατόμων.
Υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από
το προσωπικό και τους πελάτες.
Και συνιστάται η μη χρήση ανελκυστήρων. Σε περίπτωση
ανάγκης χρήσης, το επιτρεπόμενο όριο πληρότητας είναι το
40%. Αν υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες, επιτρέπεται η χρήση
του ανελκυστήρα μόνο σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους
και για την τροφοδοσία του καταστήματος.

Για
τα
καταστήματα
τυχερών
παιχνιδιών και στοιχημάτων
Ως προς τον κανόνα των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του
κυρίως χώρου των καταστημάτων ισχύουν οι ίδιοι όροι με
το λιανικό εμπόριο,
Επιτρέπεται η λειτουργία τους μόνο χωρίς καθήμενους

πελάτες.
Και Υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας
από το προσωπικό και τους πελάτες.

Για τις σχολές οδηγών
Επιτρέπεται η παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού με την
υποχρέωση τήρησης καταλόγου πελατών που θα επιδεικνύεται στα
ελεγκτικά όργανα και είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας
προστασίας τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον
εκπαιδευόμενο.

Για τις επιχειρήσεις βιομηχανικών
ειδών σε υπαίθριους πάγκους και
αγορές ισχύουν τα έξης:
Ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων των
πωλητών.
Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής σε λαϊκές αγορές έως το 50%
των αρχικά συμμετεχόντων.
Δυνατότητα συμμετοχής με το ίδιο ποσοστό του 50% στις
παράλληλες λαϊκές αγορές που δημιουργήθηκαν για την
αποφυγή του συνωστισμού.
Και ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων.

Σε κάθε περίπτωση, είναι αυτονόητη η ιδιαίτερη σημασία της
υγιεινής των χεριών.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1080893/restart-stin
-agora-oyres-antisiptika-kai-maskes-moydiasmenoi-oikatanalotes-pics

Σχολεία – Αυτή είναι η νέα
πραγματικότητα:
Λίγοι
μαθητές,
αντισηπτικά
και
θερμομέτρηση
Σχολεία: Το «ποδαρικό» στα σχολεία, μετά την άρση της
αναστολής της λειτουργίας τους στις 11 Μαρτίου, έκαναν σήμερα,
Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, οι μαθητές της Γ’ λυκείου. Την επόμενη
εβδομάδα,την Δευτέρα 18 Μαΐου, θα ακολουθήσουν οι μαθητές της
Α’ και Β’ λυκείου και των γυμνασίων.

Οι μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων πιθανώς να
επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες την 1η Ιουνίου, αλλά αυτό
θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων
ημερών. Από το υπουργείο έχει ξεκαθαριστεί ότι τα δημοτικά και
τα νηπιαγωγεία θα ανοίξουν ξανά «μόνο αν υπάρχει η βεβαιότητα
ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά».

Ανοίγουν τα σχολεία: Τι θα γίνει αν υπάρξει ύποπτο κρούσμα στο
σχολείο – Οδηγίες
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θερμομετρήσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που εισέρχονται
στις μονάδες. Έχουν ήδη τοποθετηθεί θερμικές κάμερες και οι
περισσότεροι μαθητές εισήλθαν στο σχολείο τους φορώντας μάσκα.

Οι μαθητές θα προσέρχονται στις τάξεις εκ περιτροπής, οι μισοί
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και οι άλλοι μισοί Τρίτη-Πέμπτη ώστε
να σχηματισθούν μικρότερα τμήματα, το πολύ 15 ατόμων και να
τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας. Υπάρχει επίσης
ένα ποσοστό μαθητών που θα κάνει καθημερινά μάθημα καθώς το
66% των τμημάτων της Γ’ Λυκείου έχει κάτω από 15 μαθητές αλλά
και ένα ποσοστό που θα κάνει μάθημα από το σπίτι – για λόγους
ασφαλείας – με μεθόδους σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει οδηγίες για την
εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης και την διδασκαλία των
μαθημάτων με διασφάλιση της προστασίας της υγείας μαθητών και
καθηγητών και την διαχείριση και αντιμετώπιση τυχόν νέων
κρουσμάτων κορωνοΐού που μπορεί να εμφανιστούν.

Ακόμα και οι βαθμοί των μαθητών θα σταλούν ηλεκτρονικά στους
γονείς καθώς το υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά
επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη
διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, δημιούργησε στο myschool
,λειτουργικότητα που επιτρέπει τη δημιουργία ενός αρχείου
excel με όλα τα στοιχεία που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για
την δημιουργία ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), χωρίς την
ανάγκη φυσικής παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες.

Οι κανόνες
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στα σχολεία γίνεται με τα αναγκαία μέτρα προστασίας, που έχουν
προβλέψει ΕΟΔΥ και υπουργείο Παιδείας, με την τήρηση της
απόστασης 1,5 μέτρου να είναι το βασικότερο.

Άνοιγμα σχολείων: Είναι ακίνδυνο;

– Είσοδος και έξοδος από τον χώρο του σχολείου

Για να περιοριστεί ο ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και
αποχώρηση μαθητών στο σχολείο, δεν θα πραγματοποιείται η
καθιερωμένη συγκέντρωση στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του
προγράμματος. Οι μαθητές θα πηγαίνουν απ’ ευθείας στην αίθουσα
του τμήματός τους.

– Δεκαπέντε μαθητές ανά αίθουσα, με ανοικτά παράθυρα

Πλέον, μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, ο
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι
δεκαπέντε (15) και η απόσταση μεταξύ μαθητών, καθισμένων στα
θρανία, θα πρέπει να είναι 1,5 μέτρο . Τα τμήματα των τάξεων
έχουν χωριστεί στα δύο και οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο
εκ περιτροπής. Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα πηγαίνει το
μισό τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη
εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15
άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, το 66% των
τμημάτων της Γ’ λυκείου των ΓΕΛ θα κάνουν καθημερινά μάθημα
και όχι εκ περιτροπής, διότι τα τμήματα αυτά έχουν κάτω από 15
μαθητές και δεν χρειάζεται να γίνει κατάτμηση τμημάτων. Το
αντίστοιχο ποσοστό των τμημάτων της Γ’ λυκείου των ΕΠΑΛ είναι

74%.

Όσον αφορά στη διαρρύθμιση των αιθουσών, η σχετική εγκύκλιος
προβλέπει ότι τα θρανία θα έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να
μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε
σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με
περιορισμένο χώρο.

Οι μαθητές θα κάθονται ένας ανά θρανίο και εναλλάξ, στη δεξιά
και αριστερή πλερά του θρανίου, όχι ο ένας πίσω από τον άλλον.

Ο εξαερισμός των τάξεων θα γίνεται φυσικά και προβλέπεται
καθαρισμός τους δύο φορές την ημέρα.

– Χωριστά στα διαλείμματα

Από σήμερα και μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το
διάλειμμα του σχολείου θα είναι διαφορετικό. Οι μαθητές δεν θα
κάνουν ενιαίο διάλειμμα, προκειμένου να περιοριστεί η
αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων/υποτμημάτων. Η εικόνα των
μαθητών που ξεχύνονται στο προαύλιο αποτελεί παρελθόν, αφού
προβλέπεται σταδιακή έξοδος και με σειρά και επιπλέον, κάθε
τμήμα θα έχει διαφορετικό χώρο στο προαύλιο.

Απαγορεύονται τα παιχνίδια με μπάλα (π.χ. βόλεϊ, μπάσκετ,
ποδόσφαιρο) και τα κυλικεία θα είναι κλειστά.

– Αντισηπτικά, προαιρετική η χρήση μάσκας

Σχολαστικός θα είναι ο καθαρισμός στα σχολεία από σήμερα, ενώ
τα σχολεία έχουν «εξοπλιστεί» με αντισηπτικά. Σύμφωνα με τον
πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Τρικάλων, Δημήτρη Παπαστεργίου,
δεν υπήρξε πρόβλημα στην προμήθεια αντισηπτικών, καθώς εκτός
της πρώτης αποστολής από μεριάς υπουργείου Παιδείας, οι
περισσότεροι δήμοι ήταν ήδη εφοδιασμένοι με αντισηπτικά. Μέσα
στην εβδομάδα, προβλέπεται δεύτερη αποστολή αντισηπτικών από
το υπουργείο προς τους δήμους.

Ήση, σε κάθε σχολείο έχει γίνει σχολαστικός καθαρισμός, ενώ
καθαρίστριες θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων.

Ως προς τη χρήση μάσκας από τους μαθητές, αυτή είναι
προαιρετική στις τάξεις και τα μέσα μεταφοράς των μαθητών.

– Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Οι διευθυντές των σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα
μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί
τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των
εκπαιδευτικών, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της
συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως
χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό.

– Για τους καθηγητές γυμνασίων

Η παρουσία των καθηγητών του γυμνασίου στα σχολεία τους κατά
την ερχόμενη εβδομάδα, πριν την επανέναρξη της λειτουργίας των
γυμνασίων καθορίζεται από τον διευθυντή, ανάλογα με τις
εκάστοτε διοικητικές ανάγκες.

Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για κρούσματα
Για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος
της σχολικής κοινότητας, θα ενεργοποιείται το σχετικό
πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, στη βάση της διαδικασίας της ιχνηλάτησης
και με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό. Δεν
προβλέπεται να κλείνει το σχολείο σε περίπτωση κρούσματος.

Απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την υπουργό Παιδείας, Νίκη
Κεραμέως, υπάρχει πρόβλεψη άδειας για εκπαιδευτικούς που
εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας, ενώ θα
συνεχιστούν οι άδειες ειδικού σκοπού και στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που
παραμένουν σε αναστολή.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για
μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα
περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει
οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).

Για όσους μαθητές υπάρχει ειδικός λόγος απουσίας από το
σχολείο, προβλέπεται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω
τηλεκπαίδευσης. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες έχουν
εκφράσει την αντίθεσή τους στη ζωντανή αναμετάδοση μαθήματος,
επικαλούμενες θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, για τις ημέρες που οι μαθητές δεν θα είναι στο σχολείο,
προβλέπεται να υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι.

Τέλος μαθημάτων στις 12 Ιουνίου 2020
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι γυμνάσια και λύκεια θα κάνουν
μαθήματα μέχρι τις 12 Ιουνίου, προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις δεν θα γίνουν (η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει
βάσει των βαθμών των τετραμήνων) και στις 15 και 16 Ιουνίου θα
πραγματοποιηθεί η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα
Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια, αντίστοιχα. Για τα
Ειδικά Σχολεία έχει παραταθεί η αναστολή λειτουργίας.

Ανοίγουν και τα φροντιστήρια
Τέλος, όσον αφορά στη λειτουργία των φροντιστηρίων, θα
ακολουθηθεί η σταδιακή επαναλειτουργία των επκαιδευτικών
βαθμίδων όπως ισχύει και για τα σχολεία, τηρώντας απαραιτήτως
τα μέτρα πρόληψης (απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ μαθητών και 15
μαθητές ανά τμήμα). Τα τμήματα της Γ’ Λυκείου ξεκινούν σήμερα,
Δευτέρα 11 Μαΐου, ενώ τα τμήματα της Α’, Β’ Λυκείου και
Γυμνασίου καθώς και τα μαθήματα ξένων γλωσσών επανεκκινούν
στις 18 Μαΐου. Από το υπουργείο, πάντως, συστήνεται η συνέχιση
των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα: Σχολεία – Αυτή είναι η νέα
πραγματικότητα: Λίγοι μαθητές, αντισηπτικά και θερμομέτρηση –
iPaidia.gr

ΠΗΓΗ:https://www.ipaidia.gr/paideia/sxoleia-auti-einai-i-nea-p
ragmatikotita-ligoi-mathites-antisiptika-kai-thermometrisi

Δέσμη μέτρων για τα σχολεία
από
το
Δήμο
ΡαφήναςΠικερμίου: Δωρεάν μάσκες,
αντισηπτικά & θερμόμετρα

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ:

1.
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ)

2.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΑΣΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ.

4.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ

5.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

6.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η επιτροπή διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών του Δήμου
Ραφήνας Πικερμίου, υπο την προεδρία του Δημάρχου Ευάγγελου
Μπουρνούς, συνεδρίασε εκ νέου με βασικό θέμα τη σταδιακή
επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τα μέτρα που ήδη έχουν
ληφθεί, την εξειδίκευση και τη συμπλήρωσή τους για την εύρυθμη
λειτουργία των σχολικών μονάδων, την ασφάλεια
εκπαιδευτικής κοινότητας, και ενημερώνει ότι:

της

1.
ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ήδη από το Μάρτιο) των συγκροτημάτων
που επίκειται η επαναλειτουργία τους, για τη χρήση και
προληπτική απολύμανση μαθητών και καθηγητών. Αντισηπτικά θα
υπάρχουν και στην είσοδο κάθε σχολικού συγκροτήματος.

2.
Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΚΕΣ
(ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΚΑΘΕ
ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ των
σχολικών μονάδων που επαναλειτουργούν.

3.
Συνεχίζει κι εντείνει το πρόγραμμα προληπτικών
απολυμάνσεων στους σχολικούς χώρους. Ενισχυτικά, τις επόμενες
ημέρες έχει προγραμματιστεί ένας ακόμη πλήρης κύκλος
προληπτικής απολύμανσης των σχολικών μονάδων

4.
Έχει εξασφαλίσει την πλήρη επάρκεια σε υλικά
απολύμανσης και καθαρισμών κάθε σχολικού συγκροτήματος .

5.
Ολοκληρώνει την προμήθεια σύγχρονων θερμομέτρων για την
εξ’ αποστάσεως μέτρηση της θερμοκρασίας τα οποία παραδίδονται
στις σχολικές μονάδες.

6.
Έχει προετοιμάσει «καμπάνια» ενημέρωσης κυρίως προς
τους μαθητές, στα σχολικά συγκροτήματα θα που επαναλειτουργούν
κάθε φορά, για τα μέτρα και τους κανόνες προστασίας και
αυτοπροστασίας.

7.
Έχει ήδη παραχωρήσει προς χρήση 200 τάμπλετς στις
σχολικές μονάδες για την κατά το δυνατόν κάλυψη αναγκών των
μαθητών που μετείχαν ή θα συνεχίσουν να μετέχουν
προγράμματα «τηλε – διδασκαλίας» του Υπουργείου Παιδείας.

στα

Η λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι αυτονόητο ότι θα
ακολουθήσει αυστηρά το πλήρες πρωτόκολλο οδηγιών τόσο από τον
ΕΟΔΥ, όσο και από το Υπουργείο Παιδείας, όπως εξειδικεύτηκαν
αναλυτικά, η πορεία της θα επανεξετάζεται καθημερινά, ώστε να
αντιμετωπισθούν άμεσα και σε συνεργασία με την εκπαιδευτική
κοινότητα και τους συναρμόδιους φορείς, ενδεχόμενα προβλήματα
που μπορεί να ανακύψουν.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενισχυτικά μέτρα με μοναδικό γνώμονα

τη θωράκιση της υγείας των παιδιών μας και ολόκληρης της
εκπαιδευτικής κοινότητας.

Δεν πανικοβαλλόμαστε. Δεν χαλαρώνουμε. Ακολουθούμε πάντα τις
οδηγίες των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας (ΕΟΔΥ, Υπουργείο
Υγείας) , τηρούμε απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες ατομικής
υγιεινής , δεν αμελούμε το τακτικό πλύσιμο των χεριών μας,
κρατάμε τις αποστάσεις και επικοινωνούμε με επιστήμονα υγείας
για κάθε σύμπτωμα που ενδεχομένως παρατηρήσουμε.

Μένουμε ασφαλείς!

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

