
Ενηµέρωση Γονέων ΓΕΛ Σκύδρας, 07.10.2020  

  

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεµόνες των µαθητών του ΓΕΛ  Σκύδρας, 

Σας πληροφορούµε ότι στις 6-10-2020 το πρωΐ πληροφορηθήκαµε πως µαθητής µας 

του Τµήµατος Α2 χαρακτηρίστηκε ως επιβεβαιωµένο θετικό κρούσµα στον covid-19. 

• Αµέσως ενηµερώσαµε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας της Π.Ε. Πέλλας και τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Πέλλας. 

• Στη συνέχεια προχωρήσαµε σε συστηµατική καταγραφή, µέσω ειδικής 

φόρµας ιχνηλάτησης, των µαθητών και εκπαιδευτικών µε τους οποίους ήρθε 

σε επαφή  ο µαθητής µας. Τα στοιχεία αυτά, συνοδεία λοιπών πληροφοριών 

(τηλεφώνων, κάτοψης διάταξης των µαθητών του Α2κ.ά.) γνωστοποιήθηκαν 

στις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

• Αµέσως µετά ειδοποιήθηκαν οι γονείς /κηδεµόνες των µαθητών/τριών του Α2, 

ενηµερώθηκαν για το ζήτηµα και στη συνέχεια παρέλαβαν τα παιδιά τους από 

το σχολείο. 

• Στις 13:15 το µεσηµέρι έγινε απολύµανση σε όλους τους χώρους του σχολείου 

από ειδικό συνεργείο καθαρισµού όπως προβλέπεται. 

     Μετά την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 

Πέλλας η ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πέλλας προχώρησε στην έκδοση 

της µε αρ. πρωτ. 13723/6-10-2020 απόφασης, µε την οποία αναστέλλεται η 

λειτουργία του Τµήµατος Α2 του ΓΕΛ Σκύδρας, για 14 ηµέρες, υπολογιζόµενη από 

την  Παρασκευή 2/10/2020 µέχρι και τη Πέµπτη 15/10/2020.   

     Με βάση την ανωτέρω απόφαση και τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ οι µαθητές του 

τµήµατος Α2(στενές επαφές)  του ΓΕΛ Σκύδρας και τα υπόλοιπα άτοµα που 

εµπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών, τίθενται επί 14ήµερο σε κατ’ οίκον 

περιορισµό έως και 15/10/2020. Στο διάστηµα αυτό της καραντίνας θα παρέχεται 

στους µαθητές του Α2 σύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση, αρχής γενοµένης από 7-

10-2020.  Σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρωτόκολλα, δύο ακόµη µαθητές µας από άλλα 

τµήµατα εκτιµήθηκε ότι βρέθηκαν σε «στενή επαφή» µε το επιβεβαιωµένο κρούσµα 

του covid-19. Οι συγκεκριµένοι µαθητές έχουν τεθεί σε 14ηµερο κατ΄οίκον 

περιορισµό.  

Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται η υποχρέωση τήρησης των οδηγιών του ΕΟ∆Υ, τις 

οποίες µπορείτε, προς ενηµέρωσή σας, να αναζητήσετε στον ηλεκτρονικό 

σύνδεσµο https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/. 

Υπενθυµίζουµε τα ακόλουθα: 

• Οι µαθητές µας που τελούν σε κατ’ οίκον περιορισµό οφείλουν να 

παραµένουν αποµονωµένοι στο σπίτι τους, µε ευθύνη και των γονέων τους,  

να παρακολουθούνται από αυτούς και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο 



σύµπτωµα συµβατό µε COVID-19, θα επιστρέψουν στο Σχολείο στις 

15/10/2020. 

• Εάν ένα άτοµο κατά τη διάρκεια της καραντίνας εκδηλώσει  συµπτώµατα της 

νόσου covid-19,  θα πρέπει πρώτα να συµβουλευτεί γιατρό  και στη συνέχεια 

να υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο. Εάν το τέστ είναι θετικό ενηµερώνεται 

το σχολείο, εάν είναι αρνητικό, το άτοµο παραµένει σε καραντίνα µέχρι να 

ολοκληρωθεί το 14ήµερο. ∆εν συνιστάται εργαστηριακός έλεγχος των 

ασυµπτωµατικών στενών επαφών. 

• Εάν κατά τη διάρκεια της καραντίνας ασυµπτωµατικό άτοµο που έχει 

θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει µε δική του πρωτοβουλία εργαστηριακό έλεγχο, 

τότε: α) εάν το τεστ είναι θετικό παραµένει σε καραντίνα για 10 ηµέρες από 

την ηµέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραµένει ασυµπτω,ατικό). β) εάν το 

µοριακό τεστ είναι αρνητικό παραµένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση 

του 14ήµερου.  

• Στην περίπτωση που εσείς, τα παιδιά σας ή και άλλο µέλος της οικογένειάς 

σας χαρακτηριστεί ως επιβεβαιωµένο ή και µη επιβεβαιωµένο κρούσµα 

Κορονοϊού, οφείλετε να αυτοπεριοριστείτε κατ΄οίκον, ενηµερώνοντας µεταξύ 

άλλων και τη ∆ιεύθυνση του Σχολείου µας. 

Ευχόµαστε στο µαθητή µας γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στο φυσικό του χώρο 

που είναι το σχολείο. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία µπορείτε να 

επικοινωνείτε µε τα τηλέφωνα: 2381089690 και 2381083356. 

Καλό κουράγιο και καλή δύναµη σε όλους. 

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 


