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Αρθ. Πρωτ: Φ2/1637 

 
ΠΡΟΣ: 1. τους/τις Διευθυντές/-τριες και τους/τις 
εκπαιδευτικούς των Σχολείων της παιδαγωγικής 
μου ευθύνης στο Ν. Χανίων και Ν. Ρεθύμνου 
           2. τις Διευθύνσεις και τους/τις  Φιλολόγους 
των Σχολείων της Επιστημονικής μου Ευθύνης στο 
Ν. Χανίων και Ν. Ρεθύμνου 
 
             
 
ΚΟΙΝ:  
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 
 

  

ΘΕΜΑ:  Συμβουλές για τη διδασκαλία με μάσκα προς τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων 

της παιδαγωγικής ευθύνης και τους/τις φιλολόγους των σχολείων της επιστημονικής ευθύνης 

της ΣΕΕ Σ. Ζανέκα. Τα πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών 

λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες. Επικοινωνία με την ομάδα διαχείρισης κρουσμάτων 

COVID-19 του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 

Σας αποστέλλω ένα αρχείο pdf με συμβουλές για τη διδασκαλία με μάσκα από την ιατρό Δεβόρα 

Κιαγιαδάκη (ΩΡΛ Χειρουργός-Φωνίατρος). 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς (13-09-2020) έχει δημιουργηθεί μια ομάδα διαχείρισης, Task Force, με την 

σύμπραξη των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

και του ΕΟΔΥ, που θα υποστηρίζει σε καθημερινή βάση κατά το πρώτο διάστημα τους Διευθυντές 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, στη 

διαχείριση τυχόν κρουσμάτων στα σχολεία.  

 

Η επικοινωνία με την ομάδα διαχείρισης θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου μετά τις 

9 π.μ. είτε μέσω τηλεφώνου, στα τηλέφωνα 213 1510984, 213 1510985 και 213 1510986, είτε μέσω 

email στη διεύθυνση schools@civilprotection.gr. 

  

Σε κάθε περίπτωση τηρούνται τα πρωτόκολλα διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών 

λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες για την καλύτερη προστασία της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, την ιχνηλάτηση του ιού και τη λήψη ορθών αποφάσεων για τη συνέχεια. Δείτε εδώ: 
https://drive.google.com/file/d/1QiIxLW64HgTpgB87uBrmvTxotCIm1d7K/view?usp=sharing 

 
 Όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί, πρόκειται για μία διαδικασία δυναμική και, εφόσον χρειαστεί, 

τα μέτρα προσαρμόζονται και επικαιροποιούνται σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες των ειδικών. 

Επιστρέφουμε στα θρανία με αυξημένα μέτρα προστασίας και πρόληψης, #ΜαθαίνουμεΑσφαλείς. 
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Δάσκαλος για τον Παπανούτσο είναι: «…αυτός που συνθλίβει το χρόνο μέσα του και παραμένει 

παιδί, δηλαδή παραμένοντας ενήλικος μπορεί να γίνεται παιδί και κάθε χρόνο με τα νέα παιδιά που 

έρχονται στα χέρια του να γίνεται παιδί. Με άλλα λόγια, ο αληθινός δάσκαλος ενηλικιώνεται 

παραμένοντας παιδί στην ψυχή, άνθρωπος δηλαδή εύπλαστος, δροσερός, αγνός». 

 

Καλή σχολική χρονιά με υγεία και ασφάλεια! 
 

 
 

Πιστό αντίγραφο 
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 
Με τιμή 

                                                                
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02 

 

 


