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ΠΡΟ : 1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ
Π.Ε. & Δ.Ε τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ
Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3. χολικοφσ υμβοφλουσ
(μζςω Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
4. Διευκφνςεισ Π.Ε., Δ.Ε.
& Γραφεία Π.Ε., Δ.Ε.,Ε.Ε.)
τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
5. χολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ
(μζςω Δ/νςεων Π.Ε., Δ.Ε. &
Γραφείων Π.Ε., Δ.Ε., Ε.Ε.)
ΚΟΙΝ: Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ
Γενικι Δ/νςθ Δθμ. Τγείασ
Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγιεινισ
Σμιμα χολικισ Τγείασ
Βερανηζρου 50
104 38 Ακινα

Θζμα : Προληπτικά μζτρα κατά τησ διαςποράσ τησ A (H1N1) γρίπησ ςτισ χολικζσ Μονάδεσ

Με αφορμι τθν εμφάνιςθ τθσ γρίπθσ A (H1N1) και τθν πρόβλεψθ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ για τισ επόμενεσ
εβδομάδεσ, ςασ αποςτζλλουμε τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ κατά τθσ διαςποράσ τθσ γρίπθσ, κακϊσ και
ςχζδιο δράςεων για τισ ενζργειεσ των ςχολείων, με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ εξάπλωςισ τθσ :
1. Παιδιά που εμφανίηουν ςυμπτϊματα γρίπθσ αναμζνουν, ςε χϊρο όπου δε κα ζρχονται ςε επαφι με
άλλα άτομα, μζχρι να τα παραλάβουν οι γονείσ τουσ. Οι γονείσ ι οι κθδεμόνεσ των αςκενϊν παιδιϊν
κα πρζπει να ειδοποιοφνται αμζςωσ, με ςκοπό τθν απομάκρυνςθ αυτϊν από το ςχολείο.
2. Σα προλθπτικά μζτρα κατά τθσ διαςποράσ τθσ νζασ γρίπθσ περιλαμβάνουν, αφενόσ οδθγίεσ ατομικισ
υγιεινισ και αφετζρου οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ χϊρων, επιφανειϊν και αντικειμζνων. Οι
εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ ατομικισ υγιεινισ και ταυτόχρονα να φροντίηουν
ϊςτε οι οδθγίεσ αυτζσ να τθροφνται και από τα παιδιά.
3. Αποφυγι επαφισ χεριϊν με τα μάτια, τθ μφτθ και το ςτόμα για τθ μείωςθ του κινδφνου μόλυνςθσ
από τον ιό.
4. Αποφυγι κοινισ χριςθσ των μολυβιϊν, των ςτυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προςωπικϊν
αντικειμζνων.
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5. ε βιχα ι φτζρνιςμα, κάλυψθ τθσ μφτθσ και του ςτόματοσ με το μανίκι ςτο φψοσ του αγκϊνα ι με
χαρτομάντιλο. Σο χρθςιμοποιθμζνο χαρτομάντιλο πρζπει να απορρίπτεται αμζςωσ μετά τθ χριςθ τόςο
από τα παιδιά όςο και από το προςωπικό μζςα ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων.
6. Απαγορεφεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευκείασ από τθ βρφςθ με το ςτόμα.
7. Σακτικό πλφςιμο των χεριϊν των παιδιϊν και των εργαηομζνων με υγρό ςαποφνι και νερό.
Ακολουκεί προςεκτικό ςτζγνωμα των χεριϊν με χάρτινεσ πετςζτεσ, οι οποίεσ κα απορρίπτονται ςτουσ
κάδουσ απορριμμάτων.
8. Σα παιδιά και οι εργαηόμενοι ςτθν εκπαιδευτικι μονάδα μποροφν εναλλακτικά να χρθςιμοποιοφν
αντιςθπτικό αλκοολοφχο διάλυμα ι χαρτομάντιλα με αλκοόλθ. υνιςτάται καλό τρίψιμο των χεριϊν
μζχρι το αντιςθπτικό να ςτεγνϊςει.
9. Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ που αςκενοφν είναι αυτονόθτο ότι δεν προςζρχονται ςτο χϊρο του
ςχολείου.
Οι παραπάνω οδθγίεσ πρζπει να τθροφνται αυςτθρά και από το προςωπικό των κυλικείων.
Σο Κζντρο Ελζγχου και Πρόληψησ Νοςημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ςε ανακοίνωςή του επιςημαίνει ότι
«δεν κρίνεται ςκόπιμη η αναςτολή λειτουργίασ των ςχολείων, καθϊσ και η επιδημιολογική
καταγραφή των απουςιϊν».

Παρακαλοφνται οι Διευθυντζσ ςχολικϊν μονάδων : 1. Να καλζςουν τουσ υλλόγουσ Γονζων και
Κηδεμόνων για να τουσ ενημερϊςουν αναφορικά με τα μζτρα πρόληψησ που αναφζρονται ςτη
ςυγκεκριμζνη εγκφκλιο 2. Να αναγνϊςουν την παροφςα εγκφκλιο ςτουσ μαθητζσ του ςχολείου τουσ κατά
την πρωινή ςυγκζντρωςη 3. Να αφιερϊςουν μία διδακτική ϊρα για υπενθφμιςη των μζτρων πρόληψησ
για την αντιμετϊπιςη τησ γρίπησ αυτήσ.

Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κασ Αναπλ. Τπουργοφ
2. Γραφείο κασ Τφυπουργοφ
3. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα
4. Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα
5. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ
6. Δ/νςθ .Ε.Π.Ε.Δ.
7. Δ/νςθ Φυςικισ Αγωγισ
8. Δ/νςθ Ιδιωτικισ Εκπαίδευςθσ
9. Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Αγωγισ
10. Δ/νςθ πουδϊν Δ.Ε. Σμιματα Βϋ και Γϋ
11. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε. Σμιμα Γϋ
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