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Θέμα: Δράση ενημέρωσης σχετικά με την προστασία των μαθητών από την μετάδοση 

του νέου κορονοιού SARS-COV-2.  

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι η Διοίκηση της 6ης 

Υ.ΠΕ. σε συνεργασία με τα υγειονομικά στελέχη του Κέντρου Υγείας Ακράτας 

αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την εφαρμογή ενημερωτικής δράσης Αγωγής Υγείας 

σχετικά με την προστασία των μαθητών από την μετάδοση του νέου κορονοιού SARS-

COV-2, στην περιοχή ευθύνης τους (Δ.Δ. Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού, 

Συμπολιτείας).  

Στόχος της δράσης είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση όλων αυτών των μαθητών 

προκειμένου να θωρακιστεί η ατομική υγεία τους, αλλά και η υγεία των κοινωνικών 

συνόλων που αυτοί διαβιούν, δηλ. των συμμαθητών, των πυρηνικών και εκτεταμένων 

οικογενειών τους, των αθλοπαιδιών τους κτλ. 

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, όπως η 

μάσκα, η χρήση αντισηπτικού, η τήρηση των αποστάσεων, η εφαρμογή κανόνων υγιεινής 

κτλ. θα πραγματοποιηθεί από επιστημονικά καταρτισμένους υγειονομικούς υπαλλήλους. 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  FAX             :  2610 229258 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
  Ιστότοπος      : http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/ 
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 3 Νοεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 13357 

 

 

ΠΡΟΣ:    
✓ Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

των Δημοτικών Σχολείων των Δ.Δ. 
Αιγείρας, Ακράτας, Διακοπτού, 

Ερινεού, Συμπολιτείας     
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Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη 

αίτηση και την αποστέλλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο e-mail:  

pkatsanis@1628.syzefxis.gov.gr 

Οι υπεύθυνοι υλοποίησης θα επικοινωνήσουν με τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης 

τους, προκειμένου να ορίσουν ημερομηνία πραγματοποίησης της ενημέρωσης, εφόσον 

αυτές το επιθυμούν.  

Να σημειωθεί ότι η ενημέρωση θα έχει διάρκεια μίας σχολικής ώρας, περίπου, ανά τμήμα-

τάξη, με προσαρμογή στις χωροταξικές δυνατότητες των σχολικών μονάδων και θα γίνεται 

από 2 το πολύ άτομα. Η δράση προτείνεται στις σχολικές μονάδες στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων σχολικής ζωής, όπως ορίζεται από το αρθ. 16 του ΠΔ 79/2017. 

Επιπλέον πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας υπάρχουν στο σχετικό έγγραφο 

γνωστοποίησης της δράσης. Υπεύθυνος προγραμματισμού και συντονισμού για το Κ.Υ. 

Ακράτας είναι ο κ. Πολύβιος Κατσάνης   

Τ: 26963 60027 (απευθείας γραμμή) – 26960 22222 (τηλ. κέντρο) 

 

Συν.: Αίτηση -Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις KY ΑΚΡΑΤΑΣ 

        ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΥ ΑΚΡΑΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ  ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ 
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