Έντυπο με οδηγίες προς τους γονείς με βάση την
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γ.Π.Δ11/οικ.:20728/709
με ημερομηνία 29.05.2020 και ΑΔΑ: ΨΩ2Γ46ΜΤΛΚ-ΙΔΞ για την
«Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης-ΚΔΑΠ».
 Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέωνπροσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη δομή. Εφόσον είναι εφικτό,
προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών με εύρος
που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση με τους κηδεμόνες.
 Χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών.
Ενημέρωση των μαθητών να μην μοιράζονται μεταξύ τους φαγητό και νερό.
 Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στη δομή (π.χ. μπάλες, κλπ.).
 Παραμονή στο σπίτι και αποχή από τη δομή οποιουδήποτε παιδιού εμφανίζει
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό. Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για
την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων.
 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του
κινδύνου μόλυνσης.
 Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων
προσωπικών αντικειμένων.
 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του
αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους
κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
 Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον
20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη
τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με
εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με
χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
Παράλληλα συνίσταται η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού συχνά και όποτε αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
 Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, αλλά θα
πρέπει να χρησιμοποιούν δικό τους ποτήρι ή μπουκάλι.
 Η υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που θα
βρίσκεται κοντά στην είσοδο της αίθουσας της δομής , θα πρέπει να εφαρμόζεται
συχνά και σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο , κατά προτίμηση υπό την
εποπτεία εκπαιδευτικού της δομής , ιδιαίτερα για τα μικρότερα παιδιά.
 Σε περίπτωση που κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη
COVID-19, θα φοράει μάσκα και θα οδηγείται σε ειδικό χώρο απομόνωσης. Θα
ειδοποιείται ο γονέας και θα ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Εν αναμονή των
αποτελεσμάτων το παιδί παραμένει στο σπίτι του και δεν προσέρχεται στη δομή.
*Σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να προσέρχονται στη δομή παιδιά που ανήκουν σε ομάδες
υψηλού κινδύνου ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

