
 

 

Πρφηόκολλα σπερμεηάδοζης ηοσ κορονοχού  

Τν ΥΠΑΙΘ αλαθνίλσζε ηα ζπλνπηηθά πξσηόθνιια αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξνλντνύ ζηα ζρνιεία. Για μια 

ακόμα θορά αρνείηαι να εθαρμόζει έζηφ και ένα μέηρο πρόληυης (αραίφζη μαθηηών ανά ημήμα, 

προζφπικό καθαριόηηηας, καηάλληλες αίθοσζες), αλλά και ελέγτοσ ηης μεηάδοζης ηοσ ιού 

(επαναλαμβανόμενα ηεζη από ηον ΕΟΔΥ ζηα ζτολεία). Γηα κηα αθόκα θνξά πεξηνξίδεηαη ζην ζέκα ηνπ 

εκβνιηαζκνύ, ην νπνίν, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο έρεη νπζηαζηηθά θξηζεί, κηα θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα 

έρεη εκβνιηαζηεί θαη ζην ζέκα ηνπ self test κε ηα γλσζηά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ήδε από ηελ 

πεξζηλή ρξνληά. Δπί ηεο νπζίαο, ηα πξσηόθνιια αθνξνύλ ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξνλντνύ, αθνύ πξώηα έρεη 

δηαδνζεί ζην ζρνιείν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Πξσηόθνιιν ηνπ Υπνπξγείνπ πξνβιέπεη όηη, ζε πεξίπησζε επηβεβαησκέλνπ 

θξνύζκαηνο, κόλν ζηνπο αλεκβνιίαζηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζα δηεμάγνληαη rapid test, ελώ ζηνπο 

εκβνιηαζκέλνπο ζα δηεμάγνληαη self test. Φαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη δελ πξνβιέπεηαη θαλ απνιύκαλζε ηεο 

αίζνπζαο ζηελ νπνία ζα εληνπηζηνύλ ηα θξνύζκαηα, ελώ γίλεηαη ιόγνο γηα αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο 

ζε πεξίπησζε πνπ ην 50% +1 ησλ καζεηώλ δηαγλσζηνύλ κε θνξνλντό, θάηη πνπ επί ηεο νπζίαο ζεκαίλεη 

έκκεζε παξαδνρή όηη ε δηαζπνξά ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη δε ζα γίλεη θακία πξνζπάζεηα αλαθνπήο ηεο 

πνξείαο ηεο παλδεκίαο. Καηαξγείηαη, επίζεο, ε δηαδηθαζία ηεο θαξαληίλαο γηα ηηο ιεγόκελεο «ζηελέο επαθέο».  

Αιιά θαη απηά αθόκα ηα κέηξα είλαη πξαθηηθά αλεθάξκνζηα, όπσο γηα παξάδεηγκα ην όηη ζα κεηαθηλνύληαη 

εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο καζεηέο από ζρνιεία πνπ έρνπλ θξνύζκαηα, ςάρλνληαο ην θιηκάθην ηνπ ΔΟΓΥ 

πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πην θνληηλό Γήκν. Όινη εθηηκνύλ όηη ην ηέηαξην θύκα παλδεκίαο είλαη επηζεηηθό θαη 

πιήηηεη εηδηθά ηηο λέεο ειηθίεο. Πλέον δεν σπάρτει καμία δικαιολογία. Εδώ και ενάμιζη τρόνο η 

κσβέρνηζη επιμένει να μην παίρνει ούηε ένα οσζιαζηικό μέηρο, οι εσθύνες ηης πλέον είναι εγκλημαηικές. 

Εδώ και ηώρα μέηρα για ανοιτηά και αζθαλή ζτολεία! 

✔ Αξαίσζε ησλ καζεηώλ ζηηο αίζνπζεο - 15 καζεηέο αλά ηάμε. 

✔ Κάιπςε ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ζε εθπαηδεπηηθνύο. Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ αλαπιεξσηώλ πνπ 

δνπιεύνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηα ζρνιεία.  

✔ Αληηκεηώπηζε ησλ καζεζηαθώλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο θαη ηεο 

ηειεθπαίδεπζεο. 

✔ Μόληµν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο ζε όια ηα ζρνιεία. 

✔ Πεξηζζόηεξα δξνκνιόγηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ.  

✔ Αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απμεκέλσλ 

αλαγθώλ ζε µέζα πξνζηαζίαο, πιηθά θαη ππνδνµέο.  

✔ Καηάξγεζε ηεο Διάρηζηεο Βάζεο Δηζαγσγήο θαη ηεο Τξάπεδαο Θεµάησλ. 

✔ Πιήξεο, έγθπξε θαη επηζηεκνληθή ελεκέξσζε. Κέληξα ελεκέξσζεο, εκβνιηαζκνύ, δηεμαγσγήο ηεζη 

θαη εμαηνκηθεπκέλεο παξαθνινύζεζεο ζπλδεδεκέλα µε ηα ζρνιεία.  

✔ Γσξεάλ, καδηθά θαη επαλαιακβαλόκελα ηεζη ζηα ζρνιεία µε επζύλε ηνπ ΔΟΓΥ. Ούηε έλα επξώ από 

ηελ ηζέπε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

✔ Όρη ζηνλ εθβηαζµό θαη ηε δηαίξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θαιιηεξγεί ε θπβέξλεζε. Γε ζα πεξάζνπλ 

νη  πνηλέο θαη νη απνιύζεηο. 
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