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Θέμα: Οδηγίες διαχείρισης επιβεβαιωμένου κρούσματος σε σχολική μονάδα
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου με
ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2020, επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η δραματική
αύξηση των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών καθιστά επιτακτική την ανάγκη
τόσο της αυστηρής τήρησης των εν ισχύ Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, όσο και την
υιοθέτηση συμπληρωματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
(Υ.Π.Π.Α.Ν.) έχει προβεί στη σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών Covid-19,
η οποία θα δρα υποστηρικτικά προς την Ομάδα Ιχνηλάτησης του Υπουργείου
Υγείας. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα σας αποσταλούν τις επόμενες μέρες.
Πιο κάτω, σας αποστέλλονται οδηγίες διαχείρισης επιβεβαιωμένου κρούσματος
σε σχολική μονάδα, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται συμπληρωματικά των
Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και αποσκοπούν στη διευκόλυνση των Διευθύνσεων
και του προσωπικού των σχολείων στην περίπτωση εντοπισμού επιβεβαιωμένου
κρούσματος σε σχολείο:
1. Εντοπισμός επιβεβαιωμένου κρούσματος μέσω τηλεφωνικής ενημέρωσης
του/της Διευθυντή/τριας ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους του προσωπικού
του σχολείου από την Ομάδα Ιχνηλάτησης της Μονάδας Επιδημιολογικής
Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (Μ.Ε.Ε.& Ε.Λ.Μ.) ή την
Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Covid-19 του Υ.Π.Π.Α.Ν.
2. Η Διεύθυνση του σχολείου αναλαμβάνει την άμεση ενημέρωση των
γονέων/κηδεμόνων των παιδιών του τμήματος στο οποίο παρουσιάστηκε το
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επιβεβαιωμένο κρούσμα. Τα παιδιά ενημερώνονται ότι πρέπει να παραμείνουν
στο σπίτι για δεκατέσσερις (14) ημέρες, εκτός αν λάβουν διαφορετικές οδηγίες.
Η Διεύθυνση του σχολείου διαθέτει κατάσταση/ σχέδιο της κάθε τάξης, όπου
φαίνεται η θέση στην οποία κάθεται ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια ονομαστικά.
Διασαφηνίζεται ότι η Διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι
μαθητές/μαθήτριες να κάθονται πάντοτε στην ίδια θέση στην τάξη ή τάξεις.
Η Διεύθυνση του σχολείου αναλαμβάνει να ενημερώσει την Ομάδα Διαχείρισης
Περιστατικών Covid-19 για τα ονόματα των μαθητών/ριών που αποτελούν
στενές επαφές του κρούσματος, δηλαδή αυτών που κάθονται σε απόσταση
δύο μέτρων από το κρούσμα μέσα στην τάξη προς όλες τις κατευθύνσεις.
Η Διεύθυνση του σχολείου συμπληρώνει το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο
παρακολούθησης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον σύνδεσμο:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zjb7DjOmkS2fbqA5mVJGuPq0M9VkaBKgCA2HLQarWNUNlpNRTZYQzk4RU
5DTU5UVjU3RkZDRjNLMy4u
Η Διεύθυνση του σχολείου, αμέσως μετά την επιβεβαίωση θετικού
περιστατικού, επικοινωνεί με την οικεία Σχολική Εφορεία ή με τη Διεύθυνση
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (αν το κρούσμα
αφορά Τεχνική Σχολή) ώστε να γίνει καθαρισμός και απολύμανση των χώρων
όπου κινήθηκε το κρούσμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας
«Καθαρισμός και Απολύμανση Νο 2»:
(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/pc.pdf)
Μετά από ενημέρωση από την Ομάδα Ιχνηλάτησης της Μ.Ε.Ε.& Ε.Λ.Μ. και
του Υ.Π.Π.Α.Ν., η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει τους επηρεαζόμενους
μαθητές/μαθήτριες/προσωπικό του σχολείου για τις δέουσες, εκ μέρους τους,
ενέργειες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιχνηλάτησης, το Υπουργείο
Υγείας αποστέλλει την έκθεση ιχνηλάτησης τόσο στη Διεύθυνση του σχολείου
όσο και στο Υ.Π.Π.Α.Ν.
Η διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με την οικεία διεύθυνση του
Υ.Π.Π.Α.Ν. προχωρεί στις σχετικές διευθετήσεις για τη συνέχιση της
εκπαίδευσης των παιδιών εξ αποστάσεως.
Με την επιστροφή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο σχολείο
(εκπαιδευτικός, παιδί ή στενές επαφές) πρέπει να προσκομίζεται ιατρική
βεβαίωση ότι είναι ελεύθεροι από κορωνοϊό.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο λήψης πρόσθετων μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης
της πανδημίας, αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας οποιεσδήποτε εκδρομές, επισκέψεις ή
άλλες εκδηλώσεις εντός και εκτός των σχολείων, καθώς επίσης και η λειτουργία των
Κατασκηνώσεων, των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των
Επιμορφωτικών Κέντρων που λειτουργούν σε σχολικά κτήρια.
Επίσης, τονίζεται ότι έχει παρατηρηθεί χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων
πρόληψης για περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια των διαλειμμάτων και κατά την εξυπηρέτηση των μαθητών από τα
κυλικεία. Επομένως, αναμένεται από τις Διευθύνσεις των σχολείων συνεπέστερη και
αυστηρότερη εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και των
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Υγειονομικών Πρωτοκόλλων του Υ.Π.Π.Α.Ν και επαναλαμβάνεται η σημασία τήρησης
των βασικών μέτρων πρόληψης, στα οποία στηρίχθηκαν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα
για τα σχολεία όλων των βαθμίδων, όπως:
 Καθημερινός έλεγχος για παρουσίαση συμπτωμάτων τόσο από το σπίτι, όσο
και κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών/εκπαιδευτικών στο σχολείο.
 Τήρηση των ενδεικνυόμενων αποστάσεων και αποφυγή συνωστισμού.
 Καλός αερισμός των σχολικών αιθουσών.
 Χρήση μάσκας, όπως προνοείται στο σχετικό Διάταγμα και όπως επεξηγείται
στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.
 Καθαρισμός επιφανειών (high touch surfaces).
 Να επισημανθεί στους μαθητές/τριες ότι κανείς δεν θα επιτρέπεται να
χρησιμοποιεί τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών/τριών στα σχολεία χωρίς τη
χρήση μάσκας.
 Εκεί όπου διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις,
συστήνεται στους εκπαιδευτικούς να προτρέπουν τους μαθητές να φορούν
μάσκα ακόμα και σε ανοικτούς χώρους.
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε κλειστούς χώρους. Όσον
αφορά στους/στις εκπαιδευτικούς εντός των αιθουσών διδασκαλίας, έχουν δοθεί
πρόσθετες οδηγίες στο Υ.Π.Π.Α.Ν. από τη Συμβουλευτική Επιδημιολογική Ομάδα
του Υπουργείου Υγείας με τη διευκρίνιση ότι ο κανόνας είναι η υποχρεωτική χρήση
μάσκας και αυτή μπορεί να αφαιρείται προσωρινά, για πολύ περιορισμένο χρονικό
διάστημα και μόνο για απαραίτητες διδακτικές διεργασίες.
Τέλος, σας πληροφορούμε ότι για να ενισχύσει και να διευκολύνει το έργο των
σχολείων, το Υ.Π.Π.Α.Ν. έχει ήδη δώσει οδηγίες στους Επιθεωρητές να
εντατικοποιήσουν τις επισκέψεις τους στα σχολεία.

(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης)
για Γενικό Διευθυντή
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