
 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

Οι κοροναϊοί είναι μία μεγάλη οικογένεια ιών που μπορεί να προκαλέσουν νόσο τόσο στα ζώα όσο και 

στον άνθρωπο. Εάν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα τα οποία 

ποικίλλουν από ήπια, όπως αυτά του κοινού κρυολογήματος, έως και πολύ σοβαρά. 

COVID-19 ονομάζεται η μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από ένα νέο τύπο κορωναϊού ο οποίος 

δεν ήταν γνωστός μέχρι το Δεκέμβριο του 2019. Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα 

παιδιά είναι πυρετός και βήχας. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν πιο σοβαρές εκδηλώσεις, 

όπως πνευμονία ή δυσκολία στην αναπνοή. Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως 

σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα) είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εμφάνιση σοβαρής 

νόσου. 

Ο κορωναϊός μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα 

1. Μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται σε στενή επαφή (απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων) 

2. Μεταφέρεται με τα σταγονίδια ανθρώπου που έχει μολυνθεί όταν αυτός βήχει, φταρνίζεται ή 

μιλάει. 

3. Με την επαφή  μολυσμένων χεριών  με το πρόσωπο (μύτη, μάτια, στόμα) 

4. Με την επαφή των χεριών με μολυσμένες επιφάνειες ή μολυσμένα αντικείμενα. 

5. Με την επαφή μας με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί, αλλά είναι ασυμπτωματικοί 

6. Φαίνεται πως ο ιός δεν μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο ενώ αντίθετα μπορεί να 

μεταδοθεί από τον άνθρωπο στα ζώα 

Ο καλύτερος τρόπος για να προφυλαχθούμε από τον ιό είναι να αποφεύγουμε την έκθεσή μας σε αυτόν. 

Υπάρχουν κάποιοι  απλοί και εύκολοι τρόποι για να αποφύγουμε την έκθεσή μας στον ιό.  

Ο πιο σημαντικός τρόπος προφύλαξης είναι η ατομική υγιεινή και ιδιαίτερα η σωστή υγιεινή των 

χεριών. Σωστή υγιεινή σημαίνει Πλένω τα χέρια μου : 

1. Τακτικά με σαπούνι και νερό για 20’’ 

2. Πριν και μετά το φαγητό 

3. Αφού βγω από την τουαλέτα 

4. Όταν βρίσκομαι σε δημόσιο χώρο 

5. Όταν βήχω ή φταρνίζομαι ή φυσάω την μύτη μου 

6. Πριν βάλω και αφού αφαιρέσω την μάσκα μου 

7. Μετά την επαφή μου με κάποιο ζώο 



Εάν δεν έχω σαπούνι και νερό χρησιμοποιώ κάποιο αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών που να περιέχει 

τουλάχιστον 60% αλκοόλη. Τρίβω με αυτό τα χέρια μου σχολαστικά για 20’’. 

Αποφεύγω να αγγίζω το πρόσωπό μου με χέρια που δεν τα έχω πλύνει και κυρίως τα μάτια, τη μύτη και 

το στόμα μου 

Κρατώ αποστάσεις 

 Κρατώ αποστάσεις σημαίνει ότι κρατώ ένα χώρο ασφάλειας μεταξύ εμού και άλλων ανθρώπων 

που δεν είναι άτομα της οικογένειάς μου. Ο covid-19 διασπείρεται κυρίως μεταξύ ανθρώπων 

που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους (μικρότερη των 2 μέτρων) για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Έτσι όταν ένα μολυσμένο άτομο (το οποίο μπορεί να είναι ασυμπτωματικό) βήξει ή 

φταρνιστεί ή μιλήσει, σταγονίδια από το στόμα του μεταφέρονται με τον αέρα και 

προσγειώνονται στο στόμα ή στην μύτη των ανθρώπων που είναι γύρω του σε κοντινή 

απόσταση. Τα σταγονίδια μπορεί να φτάσουν με την εισπνοή μέχρι τους πνεύμονες.  

 Δεν αγκαλιαζόμαστε με τους συμμαθητές μας, ούτε ανταλάσσουμε μαζί τους χειραψίες, φιλιά ή 

αντικείμενα. 

 Το γεγονός ότι αποφεύγω τη στενή επαφή με τους άλλους γύρω μου (συμμαθητές, φίλους, 

δασκάλους), κρατώντας μεταξύ μας απόσταση 2 μέτρων δεν σημαίνει ότι δεν τους νοιάζομαι ή 

δεν τους αγαπώ αντίθετα σημαίνει ότι προφυλάσσω τόσο τον εαυτό μου όσο και αυτούς. 

 Δεν ξεχνάμε να κρατάμε απόσταση και στα μέσα μαζικής μεταφοράς εφόσον τα χρησιμοποιούμε 

για να μεταφερθούμε από και προς το σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή στις στάσεις που περιμένουμε 

το λεωφορείο καθώς συνήθως υπάρχει πολυκοσμία. 

Χρησιμοποιώ σωστά την μάσκα προσώπου 

 Η χρήση  μάσκας μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού. Ωστόσο, η χρήση 

μάσκας από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη προστασία και θα πρέπει να συνδυάζεται με τη 

λήψη και άλλων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η σωστή υγιεινή των χεριών και η αποφυγή 

στενών επαφών. 

 Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει τη δική του μάσκα. Θα χρειαστεί να έχει μαζί του τουλάχιστον 2 

μάσκες κάθε μέρα. Οι καθαρές μάσκες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε καθαρά 

σακουλάκια. Όταν η μάσκα υγρανθεί θεωρείται μολυσμένη. 

 Τοποθετούμε σωστά την μάσκα πιάνοντας την με προσοχή από τα λαστιχάκια της 

 Η μάσκα πρέπει να καλύπτει την μύτη μας και να κατεβαίνει κάτω από το σαγόνι μας. Στο πλάι 

πρέπει να εφαρμόζει καλά στα μάγουλά μας. Μόνο τότε είναι σωστά τοποθετημένη στο 

πρόσωπό μας. 

 Δεν ανταλλάσσουμε μάσκες με τους φίλους μας, όπως δεν ανταλλάσσουμε και τα προσωπικά 

μας αντικείμενα (μολύβια, γόμες κλπ) 

 Δεν κατεβάζουμε την μάσκα για να φάμε, να πιούμε κάτι ή να μιλήσουμε. 

 Δεν αγγίζουμε την μάσκα εξωτερικά όσο τη φοράμε. 

 Όταν γυρίσουμε σπίτι οι χρησιμοποιημένες μάσκες πρέπει να πλένονται αμέσως στους 60 

βαθμούς, να στεγνώνονται και να σιδερώνονται σχολαστικά. 

 


