
 Καλοφμε τουσ μακθτζσ να επικοινωνοφν με τον ςφλλογο ςτθν ςελίδα του διαδικτφου για τυχόν 
ερωτιματα ι διάφορα κζματα που τουσ προβλθματίηουν και χρειάηονται τθ ςτιριξθ και βοικεια του 
ςυλλόγου. 

 
 

Ανακοίνωςη Συλλόγων Γονζων 2ου Γυμναςίου Φιλιππιάδασ, 

«Ψυχραιμία και ςωςτή ενημζρωςη» 

 

Αγαπητοί γονείσ, μαθήτριεσ, μαθητζσ και εκπαιδευτικοί, 

    Με τθν ανακοίνωςθ μασ αυτι κζλουμε να εκφράςουμε τθν θκικι και ζμπρακτθ ςυμπαράςταςι μασ 
προσ τουσ γονείσ, τουσ μακθτζσ, τισ μακιτριεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου μασ, αντιμζτωποι 
όλοι μασ με τθν εξάπλωςθ του ιοφ COVID-19 ςτθ χϊρα μασ και ςε ολόκλθρο τον κόςμο που προκαλεί 
(δικαιολογθμζνα) τθν ανθςυχία όλων μασ. 

   Αναμφιςβιτθτα οι ςυνκικεσ που ηοφμε είναι πρωτόγνωρεσ, δεν επιτρζπουμε όμωσ ςτο φόβο και τον 
πανικό να κυριαρχιςει και να μασ οδθγιςει ςε μθ επικυμθτζσ ςυμπεριφορζσ. 

   Αυτι θ πρωτόγνωρθ κατάςταςθ ζχει αποδιοργανϊςει ωσ ζνα βακμό τισ ηωζσ μασ και κατά ςυνζπεια 
και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα με αποτζλεςμα να ζχει δθμιουργιςει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 
ψυχολογία γονζων,  μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. Παρόλα αυτά τα ςχολεία απ ότι φαίνεται μζχρι 
ςτιγμισ είναι επιβεβλθμζνο να λειτουργιςουν κακϊσ αποκομίηουμε όλοι μασ πολλά οφζλθ απ αυτό, κα 
πρζπει να λειτουργιςουν όμωσ με αςφάλεια για όλουσ μασ.  

Η αςφαλήσ λειτουργία του ςχολείου είναι θεμελιώδουσ ςημαςίασ. 

    Για να επιτευχκεί θ προςταςία μασ και να περιοριςκεί θ μεταδοτικότθτα του κορωναϊοφ είναι 
απαραίτθτο ο ςυνδυαςμόσ πολλαπλϊν μζτρων προφφλαξθσ. 

Αρχικά ακολουκοφμε με ςχολαςτικότθτα τισ γνωςτζσ βαςικζσ οδθγίεσ προφφλαξθσ:  

 Χρθςιμοποίθςθ με ορκό τρόπο από όλεσ και όλουσ τθσ μάςκασ προςώπου 
 Συνδυάηουμε ςυχνό πλφςιμο των χεριών και επάλειψθ αυτϊν με αντιςθπτικά υγρά και μαντθλάκια 
 Τιρθςθ τθσ απόςταςησ μεταξφ των ατόμων, άνω του 1,5 μζτρου 

 
Ενιςχφουμε την προφφλαξη μασ με τα παρακάτω μζτρα: 
 

 Τακτικόσ  κακαριςμόσ των επιφανειϊν των κρανίων και τθσ ζδρασ των κακθγθτϊν με αντιςθπτικά υγρά, 
 Αεριςμόσ τθσ τάξθσ  
 Δεν χρθςιμοποιοφμε κοινά αντικείμενα, μαρκαδόροσ πίνακα, μπάλεσ και διάφορα όργανα γυμναςτικισ, 

δεν ανταλλάςςουμε ςτυλό, μολφβια κλπ, δεν πίνουμε από βρφςεσ, ψφκτεσ κλπ. 
 Δεν ςυνωςτιηόμαςτε ςτο κυλικείο , κρατάμε αποςτάςεισ και περιμζνουμε με υπομονι τθ ςειρά μασ 
 Προςζχουμε τον εαυτό μασ  και ζμμεςα προςτατεφουμε τουσ φίλουσ μασ , τουσ γονείσ μασ , τουσ κείουσ 

μασ, τισ γιαγιάδεσ και παπποφδεσ μασ. 
 
Εμείσ οι γονείσ: 

    Δίνουμε ςθμαςία  ςτα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ, εμπιςτευόμαςτε τισ απόψεισ τθσ 
Επιςτθμονικισ Κοινότθτασ για τον κορωναϊό και ακολουκοφμε τισ οδθγίεσ των επιςτθμόνων. 
Αναπτφςςουμε την αλληλεγγφη. Αυτι τθ ςτάςθ τθν οφείλουμε όχι μόνο ςτον εαυτό μασ, αλλά και ςτα 
παιδιά μασ που τϊρα περιςςότερο από ποτζ ζχουν ανάγκθ να ειςπράττουν από εμάσ, τθν ψυχραιμία, 
τθν αποφαςιςτικότθτα και μαχθτικότθτα απζναντι ςτισ κάκε λογισ δυςκολίεσ.  

    Είναι αδιριτθ ανάγκθ όλεσ και όλοι να ςυμπεριφερκοφμε με αίςκθμα ευκφνθσ . 
 

Με εκτίμηςη  
Ο ςφλλογοσ Β΄ Γυμναςίου Φιλιππιάδασ 

 


