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 ΕΝ ΟΨΗ ΤΟΥ COVID-19 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί  και τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, είναι μικρές κοιτίδες 

φύλαξης, φροντίδας, διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα 

παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι πειθαρχημένα και εκπαιδευμένα  σε πολλά 

από τα μέτρα πρόληψης που έχουν ήδη αναφέρει εκπρόσωποι του ΕΟΔΥ με προγράμματα 

αγωγής υγείας που εκπονούνται μέσα στα τμήματα. (Όπως το πλύσιμο χεριών, το 

φτέρνισμα και το βήξιμο στο αγκώνα κλπ). 

Το πιο βασικό όμως, είναι ότι όλα τα παιδιά είναι υπό την φροντίδα των παιδαγωγών και 

είναι  μία κοινότητα με σταθερό και ίδιο αριθμό ατόμων. Στα πλαίσια αδειοδότησης και 

λειτουργίας της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις ΜΦΠΑΔ προβλέπονται όλα τα μέτρα 

υγιεινής και ασφάλειας των παιδιών που φιλοξενούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. 

Πληρούνται οι κανόνες αερισμού, φωτισμού και όλες οι υγειονομικές διατάξεις. Η αναλογία 

2,5τμ ανά βρέφος και 1,8 τμ ανά νήπιο είναι ήδη οι ανάλογες αποστάσεις βάση εγκυκλίου 

και ο αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών σε κάθε δομή. 

 Άλλωστε είναι οι μόνες δομές οι οποίες υπόκεινται σε τόσους πολλούς ελεγκτικούς 

μηχανισμούς.  Tα παιδιά παρακολουθούνται από την παιδίατρο του σχολείου μας μία φορά 

την εβδομάδα τακτικά, καθώς και από παιδοψυχίατρο επίσης μία φορά την εβδομάδα. Ο 

εγκλωβισμός τους στο σπίτι λόγω covid-19, έχει επιφέρει πολλαπλά  προβλήματα στην 

ψυχική υγεία των παιδιών κι έχει αποδιοργανώσει τις ρουτίνες τους, που όλοι γνωρίζουμε 

πόσο σημαντικές είναι σε αυτές τις ηλικίες. Άλλωστε με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα 

είναι τα άτομα που συνήθως είναι ασυμπτωματικά και με το ποσοστό των μικρότερων 

επιπλοκών.  

Το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα οι οικογένειες βρίσκονται  σε καθημερινή επαφή με άτομα 

υψηλού κινδύνου όπως οι γιαγιάδες και οι παππούδες θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά 

περίπτωση από τις οικογένειες και όχι  να είναι λόγος μη ανοίγματος των συγκεκριμένων 

δομών. Οι  γονείς επιστρέφοντας στις εργασίες τους θα πρέπει να αφήσουν τα παιδιά σ΄ 

έναν χώρο απόλυτα ελεγμένο που πληροί όλες τις προδιαγραφές κι όχι τα παιδιά να 

φυλάσσονται από τα άτομα τρίτης ηλικίας που τελικά είναι κι αυτά που θέλουμε να 

προφυλάξουμε. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω προτείνουμε τα εξής: 



1. Τήρηση κοινωνικής απόστασης όπου αυτό είναι εφικτό σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

 

2. Η παραλαβή και παράδοση των παιδιών στην είσοδο…. και αν 

είναι δυνατόν όχι από άτομα που θεωρούνται στις ομάδες 

υψηλού κινδύνου. 

 

3. Ίδια αίθουσα για συγκεκριμένη ομάδα παιδιών και προσωπικού 

 

4. Είσοδος στο χώρο μόνο των παιδιών και του απαραίτητου 

προσωπικού 

5. Προσυμπτωματικός έλεγχος πριν την είσοδο με θερμομέτρηση 

 

6. Οργάνωση υποομάδων για τις διάφορες δραστηριότητες των 

παιδιών 

 

7. Ενθάρρυνση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό περιβάλλον κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας  

 

8. Μετρημένες αποστάσεις και αποτυπωμένες οι θέσεις 

προτεραιότητας για παράδοση και παραλαβή των παιδιών. 

 

9. Καθολική τήρηση των μέτρων υγιεινής με μηχανισμούς 

αντισηπτικών στους χώρους υποδοχής, στα wc, στις τάξεις. 

10. Χρήση υγρό σαπουνιού για πλύσιμο των χεριών συχνό, ειδικά μετά 

από την τουαλέτα, το γεύμα, την ενασχόληση με παιδαγωγικό 

υλικά, μετά από τις παιδικές χαρές κλπ 

11. Καθαριότητα, απολύμανση με χλώριο και νερό και ειδικά 

αντισηπτικά  

12. Χρήση χειροπετσέτας μιας χρήσεως για το σκούπισμα των χεριών. 

13. Στους εσωτερικούς χώρους παντοφλάκια για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς 

και ποδονάρια για επισκέπτες κι εξωτερικούς συνεργάτες. 

14. Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση χώρου και επιφανειών μετά 

την αναχώρηση των παιδιών. 

15. Καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων 

16. Προσπάθεια εξασφάλισης εξοπλισμού και παιχνιδιών ατομικής 

χρήσης ή περιορισμένης ομαδικής χρήσης. 

17. Καλός καθαρισμός των παιχνιδιών με αντισηπτικά 

 



 

18. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά 

αδιάβροχη). 

 

19.  Χρήση μάσκας και γάντια τραπεζοκόμοι, υπεύθυνοι καθαριότητας, βρεφοκόμοι και 

γενικώς όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία των δομών. 

 

20. Οι βρεφοκόμοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τα βρέφη επίσης ειδικές ποδιές, 

όπως και μάσκες που θα εναλλάσσονται . 

 

21. Καθιέρωση ατομικών ειδών (παγουράκι, ρουχισμός,  

 

22. Χρήση ατμοκαθαριστή για το ρουχισμό των παιδιών. 

 

 

 

23. Μέτρα προστασίας στα σχολικά λεωφορεία όπως: 

• Καθημερινή καθαριότητα και 

απολύμανση καθισμάτων και γενικά 

εσωτερικών επιφανειών 

 

• Εφοδιασμός του σχολικού λεωφορείου με 

αντισηπτικά και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο   

 

• Οι συνοδοί και οδηγοί με μάσκες και 

γάντια για την π  αραλαβή και παράδοση 

των παιδιών. 

 

 

Παιδιά και προσωπικό με συμπτώματα 
1. Ρητή οδηγία σε οικογένειες και προσωπικό μη προσέλευσης σε 

περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων  

2. Παραμονή στο σπίτι, οδηγίες θεράποντος 

3. Για τουλάχιστον 3 ημέρες μετά την υποχώρηση του πυρετού και 

των συμπτωμάτων  ΚΑΙ 14 ημέρες από την έναρξη των 

συμπτωμάτων 

 

Εμφάνιση συμπτωμάτων στον παιδικό σταθμό 

1. Επικοινωνία με οικογένεια για παραλαβή του παιδιού 

2. Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από 

τα υπόλοιπα παιδιά 



3. Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής 

4. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά 

αδιάβροχη) 

5. Απαγορεύεται η χρήση μάσκας σε βρέφη και παιδιά  < 3 ετών 

6. Σε μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προϋποθέσεις (καλά ανεκτή, 

πρόληψη κινδύνου επαφής με μάτια και πρόσωπο) 

7. Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση χώρου και επιφανειών μετά την αναχώρηση 

του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

 

Με προσεκτικά βήματα και όλα τα αναγκαία μέτρα εισερχόμαστε, επομένως, σε μια νέα 

καθημερινότητα. Το Σχολείο έχει φροντίσει κι έχει ετοιμαστεί για την συνολική εκ νέου 

απολύμανση του κτηρίου, την τακτική καθημερινή απολύμανση των αιθουσών τόσο πριν 

και μετά την προσέλευση των παιδιών , αλλά και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

τους στον αύλειο χώρο,  την εξασφάλιση αντισηπτικών και τον διαρκή αερισμό των 

χώρων. Οι νηπιαγωγοί θα επισημαίνουν διαρκώς στα παιδιά την ουσιαστική ανάγκη 

τήρησης όλων των προφυλάξεων μέσα από το συμβολικό παιχνίδι και τη βιωματική 

μάθηση  με στόχο να εμπεδωθεί σε όλους μας η συνείδηση της κοινωνικής και ατομικής 

ευθύνης, που θα αποτελέσει όφελος και παρακαταθήκη για το μέλλον.  

Ελπίζουμε και ευχόμαστε πως μέρα με τη μέρα επανερχόμαστε ασφαλείς και πιο ώριμοι 

στην καθημερινότητά μας.  


