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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα σχολεία  

Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης  

Σχολική Χρονιά 2022-2023  
  

(Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2022)    

Οργάνωση της αίθουσας διδασκαλίας - Διδασκαλία  

Η διδασκαλία γίνεται στην αίθουσα που έχει καθοριστεί για κάθε τμήμα και ομάδα. Ο κάθε 

μαθητής/τρια έχει τη δική του θέση στο θρανίο και καρέκλα, τα οποία χρησιμοποιεί 

καθημερινά και για όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν θρανίο ή καρέκλα άλλου συμμαθητή τους. Κάθε μαθητής/τρια παραμένει στο 

θρανίο του ή στον χώρο που έχει οριστεί να κάθεται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

  

Η διάταξη των θρανίων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει μεταξύ των παιδιών 

απόσταση, τουλάχιστον, ενός (1) μέτρου. Συστήνεται τα θρανία να έχουν κοινό 

προσανατολισμό ώστε να μειώνεται, κατά το δυνατό, η έκθεση των παιδιών σε σταγονίδια 

από βήχα ή φτέρνισμα.  

Ο εκπαιδευτικός ελέγχει τον αριθμό των μαθητών/τριών, ο οποίος θα είναι μέχρι 25  παιδιά, 

με αυστηρή τήρηση των μέτρων καθαριότητας όλων των επιφανειών, συνεχούς αερισμού του 

χώρου και αποφυγή συνωστισμού. Νοείται ότι πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός στην 

είσοδο- έξοδο της αίθουσας.  

 

Ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία  ότι πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των 

χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, για μείωση του κινδύνου μόλυνσης. Επισημαίνει 

και υπενθυμίζει τακτικά στους μαθητές/τριες ότι σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος πρέπει 

να χρησιμοποιείται χαρτομάντιλο ή να γίνεται κάλυψη της μύτης και του στόματος με το 

μανίκι στο ύψος του αγκώνα. Συστήνεται οι μαθητές/τριες να έχουν μαζί τους χαρτομάντιλα 

και αντισηπτικά για να μην μετακινούνται από τη θέση τους.  

Τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντιλα απορρίπτονται σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια 

ακολουθεί απαραίτητα επιμελές πλύσιμο/απολύμανση των χεριών (είτε με νερό και σαπούνι 

είτε με το αλκοολούχο διάλυμα που υπάρχει στην τάξη ή το ανάλογο που έχει το παιδί).  
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Είναι σημαντικό να υπενθυμίζεται στους μαθητές/τριες ο σωστός τρόπος που πρέπει να 

πλένουν τα χέρια τους.  

Συστήνεται κάθε παιδί να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του υλικά και προσωπικά αντικείμενα 

(μολύβια, χρωματιστά, ρίγα, κασετίνα, βιβλία, τετράδια κ.λπ.) και να αποφεύγεται η χρήση 

αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από άλλους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 

τηρούνται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (πλύσιμο/αντισηψία χεριών ή και 

αντικειμένων). Σε περίπτωση κοινής χρήσης αντικειμένων, συστήνεται όπως αυτά πλένονται-  

καθαρίζονται  πριν χρησιμοποιηθούν από άλλους.  

Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την προστασία τόσο των μαθητών/τριών όσο 

και του ιδίου κατά τη διανομή ή συλλογή εκπαιδευτικού υλικού, π.χ. φύλλα εργασίας, 

τετράδια, βιβλία.  

Γίνεται, συστηματικά, υπενθύμιση για τη σημασία του επιμελούς πλυσίματος των χεριών ή 

της χρήσης αντισηπτικού διαλύματος, της τήρησης των καθορισμένων αποστάσεων, της 

ορθής χρήσης της μάσκας κ.λπ..  

Χρήση μάσκας  

Η χρήση προστατευτικής μάσκας για παιδιά και ενήλικες εφαρμόζεται όπως ορίζει το ισχύον 

Διάταγμα.   

Διαλείμματα  
 Κατά τα διαλείμματα αλλά και κατά τις μετακινήσεις των παιδιών πρέπει να τηρείται η 

φυσική και κοινωνική αποστασιοποίηση κατά το δυνατόν.   

  

Πλύσιμο και απολύμανση χεριών - Υγιεινή  

Τοποθέτηση αλκοολούχων διαλυμάτων σε κάθε είσοδο αίθουσας του σχολείου. Συστήνεται 

σωστή εφαρμογή υγιεινής των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο των μαθητών υπό την 

εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης.   

 Συνεχής υπενθύμιση του προσωπικού και των μαθητών/τριών να αποφεύγουν τους 

εναγκαλισμούς και τις χειραψίες και να περιορίσουν την επαφή με άλλα πρόσωπα ή 

άγγιγμα αντικειμένων, εκτός αν είναι απαραίτητο.  

Μετά από κάθε επίσκεψη στην τουαλέτα γίνεται επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό 

σαπούνι και προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χαρτοπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα 

απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων που θα υπάρχουν εντός των τουαλετών.  

Πριν από τη λήψη φαγητού/νερού, τα παιδιά πρέπει να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους με 

υγρό σαπούνι και νερό ή να κάνουν χρήση του αλκοολούχου αντισηπτικού.  

Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.  

Καθαριότητα -Αερισμός Χώρων  

Οι χώροι του σχολείου θα καθαρίζονται καθημερινά ακολουθώντας τις καθημερινές 

πρακτικές καθαριότητας με έμφαση στα ακόλουθα:  
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Καθημερινός και σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά  

όπως τα πόμολα, τα γραφεία, τα έπιπλα, οι κουπαστές σκάλων και κιγκλιδωμάτων, οι βρύσες 

και κυρίως τα θρανία των μαθητών/τριών.   

Ο συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων, κυρίως στα διαλείμματα αλλά και 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εφόσον αυτό είναι εφικτό, είναι πρωταρχικής σημασίας 

τόσο κατά τους καλοκαιρινούς όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Η λειτουργία των ανεμιστήρων σε εσωτερικούς χώρους πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι 

δυνατό, ανοίγοντας τις πόρτες και τα παράθυρα (φυσικός αερισμός). Στις περιπτώσεις όπου 

η χρήση ανεμιστήρων επιβάλλεται, πρέπει να γίνεται πάντα με παράλληλη λειτουργία 

φυσικού αερισμού, δηλ. να ανοίγονται πόρτες και παράθυρα. Σε χώρους που κλιματίζονται 

και δεν εισάγεται νωπός αέρας θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά τα παράθυρα.  

Κατά τους χειμερινούς μήνες τίθεται σε λειτουργία η κεντρική θέρμανση και συστήνεται να 

παραμένουν ανοιχτά τουλάχιστον δύο παράθυρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

μαθήματος, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, σε κάθε αλλαγή περιόδου 

(περίπου κάθε 40-45 λεπτά) και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων τα παράθυρα μπορούν 

να ανοίγονται για διάρκεια πέντε (5) λεπτών για αερισμό του χώρου.  

      07 Σεπτεμβρίου 2022                                                               Από τη Διεύθυνση 


