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Η μάσκα προσώπου σου 
 

 Φορέσε μάσκα προσώπου όταν έρχεσε στο σχολείο 
 Eάν θέλεs, πορείs να s τη μάσκα  στη θέση σ. 
 Δώσε προσοχή στον σωστό χειρισμό μάσκας προσώπου (αφίσα). 
 Φορέσε τη μάσκα προσώπου μόλις φγεις τη θέση σ στην 

τάξη. 
 Χρειάζεσε μια επιλογή αποθήκευσης (δοχείο, τσάντα) για τη μάσκα 

προσώπου σ 
 Καθαρ τη μάσκα σ καθημερινά - πλύνε στους 60 ° C, με σίδερο 

ατμού ή βράζοντας στη κουζίνα. 
 Αλλάε τη μάσκα προσώπου σκάθε μέρα. 
 Εάν δεν έχεs δική σ μάσκα προσώπου, πάρε μια την πρώτη ημέρα 

του σχολείου στην πύλη του σχολείου s 
 Σημειώσε τη δική σ μάσκα. 

 

 

Πλύνε τα χέρια σ
 

 Πάντα να πλένεs τα χέρια σ όταν μπαίνεs στην τάξη.  
 Προσέξε ότι πλένεs σωστά τα χέρια(αφίσα). 
 Πρέπειναπλένεsταχέριασμεσαπούνιγιαδευτερόλεπτα.Κα

θαρίσεκαλάταδάχτυλακαιστεγνώσεκαλά
 αρακαλώ  εξασκηθείs  σωστή πλύση χεριών στο σπίτι . 
 Αφού πλύνεs τα χέρια, καθίσε γρήγορα στη θέση σ με την ετικέτα 

ονόματος. Προσέξε ο δρόμο σ μέσα στην τάξη. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Στην τάξη  

 
 Δώσειδιαίτερηπροσοχήστιςοδηγίεςτουδασκάλου
 Εάν έχεs  ερωτήσει, πρέπει να σηκώσεις το χέρι σου και να 

περιμένεs τι λέει ο δάσκαλος 
 Mόνο εάν έχεs άδεια  σηκωθείs από τη θέση σ. 
 Στη θέση σ υπάρχει ένα καλάθι με το όνομά σ σε αυτό είναι τα 

υλικά εργασίας σ. Στυλό, γόμες και ξύστρα με δοχείο συλλογής 
πρέπει να είναι διαθέσιμ καθ μερά. 

 Θα ήταν ιδανικό παραμείνουν ένα μολύβι, μια γόμα και μια 
ξύστρα με ένα δοχείο στο καλάθι σ στο σχολείο. 

 Τα υλικά σνα μην δοθούν σε άλλα παιδιά. 
 
 
Το πρωινό σου 
 

 Φέρε το δικό σ φαγητό και ποτό για πρωινό. 
 Αυτά να μην ανταλλαγ με άλλα παιδιά. 
 Μείνε στο κάθισμά σ ακόμη και αν έχεις τελίωση με το πρωινό 
 Θα πάρεs πάλι μαζί σ όλα τα σκεύη πρωινού ( σκουπιδι). 

 
 
 
Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
υτοί οι κανόνες και τα μέτρα για την προστασία όλων μας. 
Προστατεύουν τα παιδιά, προστατεύουν σας ως γονείς στο σπίτι και εμς 
εκπαιδευτικοί και προσωπικό στο σχολείο. Μπορούμε να εφαρμόσουμε 
μαθήματα για τα παιδιά μόνο εάν συνεργαστ όλοιμαζί.
Aκολουθώντας τη διαδικασία: Εάν ένα παιδί εξακολουθεί να μην 
συμμορφώνεται με τους κανόνες μετά από μια προειδοποίηση, θα 
αποκλείσουμε αμέσως το παιδί από την τάξη και θα πρέπε  
το παραλάβ. Λάβετε υπόψη ότι αυτό συμβαίνει επίσης για την 
προστασία σας και για την προστασία του παιδιού σας! 
 


