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!
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