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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Οπθή ηήπηζη ηων μέηπων για ηη διαζθάλιζη ηηρ ςγείαρ ηων μικπών 

παιδιών, πος θα θιλοξενηθούν ζηοςρ Παιδικούρ Σηαθμούρ και ζηιρ Σσολικέρ 
μονάδερ ηος Δήμος Μεγαπέων 

 
Δλόςεη ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθώλ Σηαζκώλ από ηελ άιιε 

εβδνκάδα θαζώο θαη ησλ Σρνιηθώλ κνλάδσλ όισλ ησλ Γήκσλ ηεο ρώξαο ε Κεληξηθή 
Δλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θνηλνπνίεζε ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο 
κέηξα  Πξνζηαζίαο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο έλαληη ηνπ COVID – 19, ζύκθσλα κε 
ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο. 

Δηζη ινηπόλ έρνπλ  γίλεη γλσζηέο αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ην πώο ζα πξέπεη λα 
ιεηηνπξγνύλ νη Παηδηθνί Σηαζκνί, νη Σρνιηθέο κνλάδεο θαη ηα Κπιηθεία ησλ Σρνιείσλ 
θαη πνηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηαζπνξάο ηνπ Κνξσλντνύ. 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γπηγόπηρ Σηαμούληρ δήισζε: 
« Από ηελ πιεπξά ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα γίλεη όηη είλαη δπλαηόλ θαη όηη 

επηβάιιεηαη γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ κέηξσλ, ώζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ πγεία ησλ 
κηθξώλ παηδηώλ πνπ ζα θηινμελεζνύλ ζηνπο Παηδηθνύο Σηαζκνύο θαζώο θαη ησλ 
καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ καο. 

Ηδε ην πξνζσπηθό έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά θαη ζα θξνληίζεη γηα ηα πάληα κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επζύλε. 

Θα εθαξκόδνληαη ζρνιαζηηθά νη γεληθνί θαλόλεο θαζαξηόηεηαο, απνιύκαλζεο 
ρώξσλ θαη αηνκηθήο πγηεηλήο θαιό θαη ζπρλό πιύζηκν ρεξηώλ κε ζαπνύλη θαη λεξό ή 
αληηζεπηηθό. 

Να ηεξνύληαη νη απνζηάζεηο ηόζν ζηηο αίζνπζεο όζν θαη ν ζπλσζηηζκόο ζηα 
δηαιείκκαηα θαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε κάζθαο. 

Οη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζηνπο ππεπζύλνπο εγγπώληαη ηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Ιδηαίηεξε είλαη ε κέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
Νεπηαγσγείσλ, ησλ Βξεθηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Σηαζκώλ πνπ βαζίδεηαη ζηε 
ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή πνιιαπιώλ κέηξσλ πξνθύιαμεο. 

Η ρξήζε ηεο κάζθαο πξνηείλεηαη σο κέξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ κέηξσλ 
πξνθύιαμεο ηεο δεκόζηαο Υγείαο, όπσο ε ηήξεζε απνζηάζεσλ, ε πγηεηλή ησλ 
ρεξηώλ, ε αλαπλεπζηηθή πγηεηλή θαη ν επαξθήο θπζηθόο αεξηζκόο ησλ θιεηζηώλ 
ρώξσλ. Μάιηζηα ε ζσζηή ρξήζε ηεο κάζθαο έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη αζθαιήο θαη 
κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη απνηειεζκαηηθά από ηε κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο. Δίλαη 
γλσζηό δε όηη ν Γήκνο ζα εθνδηάζεη όινπο ηνπο καζεηέο θαη ην εθπαηδεπηηθό 
πξνζσπηθό κε κάζθεο δσξεάλ.» 
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