COVID-19:

Επαναλειτουργία των σχολείων και των κέντρων φροντίδας
παιδιών
Ο καθένας έχει ένα ρόλο να
διαδραματίσει όσον αφορά την
επαναλειτουργία των σχολείων του
Οντάριο. Γι' αυτό τον λόγο η κυβέρνηση
του Οντάριο συνεργάστηκε με γιατρούς,
υπαλλήλους υγείας, σχολικά συμβούλια
και εκπαιδευτικούς για την κατάρτιση
ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
προστασίας των παιδιών μας.
Το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει
εντατικό καθαρισμό, την τοποθέτηση
περισσότερων δασκάλων, συνοδών και
νοσοκόμων στα σχολεία, μέσα κάλυψης
προσώπου, πλύσιμο χεριών, φυσική
απόστασιοποίηση καθώς και άλλα
μέτρα για τη διασφάλιση της ευημερίας
των μαθητών και του σχολικού
προσωπικού.
Μία νέα επιλογή: διδασκαλία εξ
αποστάσεως ή με φυσική παρουσία
στην τάξη
Ως μέρος του σχεδίου, η επιλογή
διδασκαλίας εξ αποστάσεως ή με
φυσική παρουσία στην τάξη είναι
διαθέσιμη τόσο για τους μαθητές της
πρωτοβάθμιας όσο και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το
σχολικό έτος 2020-2021. Οι οικογένειες
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το
καλύτερο γι αυτές.

πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως
εντατικός καθαρισμός, έλεγχος παιδιών
και προσωπικού, τήρηση αρχείων
παρακολούθησης για ιχνηλάτηση
επαφών και καθιέρωση πρωτοκόλλων
ασφαλείας σε περίπτωση που κάποιο
μέλος του προσωπικού ή κάποιο παιδί
αρρωστήσει.
Θα επιτραπεί η λειτουργία των
ολοήμερων προγραμμάτων με τυπικές
αναλογίες προσωπικού-παιδιών και
απαιτήσεις μέγιστου μεγέθους ομάδας,
οι οποίες καθορίστηκαν πριν από την
εμφάνιση του COVID-19.
Μάθετε περισσότερα στο
Ontario.ca/SocialCircles
Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Από το νηπιαγωγείο μέχρι την 8η
τάξη
Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι
την 8 η τάξη θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν μαθήματα στο σχολείο
πέντε φορές την εβδομάδα,
παραμένοντας στην ίδια ομάδα καθ’
όλη την διάρκεια της ημέρας,
συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος
και του σχολικού γεύματος. Οι ομάδες
των τάξεων θα παραμένουν μαζί καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κέντρα φροντίδας παιδιών
Από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020, θα
επιτραπεί στα κέντρα φροντίδας παιδιών
να ανοίξουν σε πλήρη σύνθεση με
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Σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης: Τάξεις 9-12
Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης θα ανοίξουν τον
Σεπτέμβριο με συμβατική ή
προσαρμοσμένη πρόσωπο με
πρόσωπο διδασκαλία και οδηγίες
ανάλογα με τη διαμόρφωση του
σχολικού συμβουλίου του σχολείου
(εισάγετε τον σύνδεσμο
Ontario.ca/DesignatedSchools για
περισσότερες πληροφορίες).
Οι περισσότεροι μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των
τάξεων 9 έως 12 θα επιστρέψουν στο
σχολείο βάσει προσαρμοσμένου
μοντέλου. Οι μαθητές θα διαθέτουν
χρονοδιαγράμματα σχεδιασμένα για τη
στήριξη μιας ομάδας μαθητών όσο το
δυνατόν περισσότερο, ώστε να
περιοριστεί ο αριθμός των επαφών
μεταξύ των μαθητών.
Καθορισμένο σχολικό συμβούλιο
Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που διαθέτουν σχολικά
συμβούλια θα ανοίξουν βάσει
προσαρμοσμένου μοντέλου, με ομάδες
τάξεων χωρητικότητας 15 ατόμων, όπου
η παρακολούθηση θα γίνεται με φυσική
παρουσία για τουλάχιστον το 50% των
ημερών διδασκαλίας.
Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που θα παρακολουθούν
μαθήματα βάσει προσαρμοσμένου
μοντέλου θα λαμβάνουν εργασίες
ηλεκτρονικά κατά τις μέρες της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας και, όπου
κρίνεται δυνατό, ένα μέρος της σχολικής
ημέρας θα παρακολουθούν τακτικά το εξ
αποστάσεως μάθημα μαζί με τους

συμμαθητές τους και τον δάσκαλο/την
δασκάλα.
- Μη καθορισμένα σχολικά
συμβούλια
Τα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που δεν διαθέτουν
διαμορφωμένα σχολικά συμβούλια
επιτρέπεται να ανοίγουν πέντε ημέρες
την εβδομάδα. Ο ορισμός αυτών των
σχολικών συμβουλίων βασίζεται σε
διάφορους παράγοντες που λαμβάνουν
υπόψη το μέγεθος της σχολικής
επιτροπής, τον αριθμό και το μέγεθος
των σχολείων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, το μέγεθος των ομάδων
ανά τάξη, και εάν το σχολικό συμβούλιο
είναι κατεξοχήν αστικό.
Στρατηγικές προστασίας
Για την ασφαλή επιστροφή στα σχολεία
τον Σεπτέμβριο, εφαρμόζονται οι
παρακάτω στρατηγικές προστασίας:
•

•

•

Όλο το προσωπικό και οι μαθητές
πρέπει να θερμομετρούνται κάθε
μέρα πριν το σχολείο
Οι αφίσες και οι πινακίδες που θα
αναρτώνται στο σχολείο θα
ενισχύουν την θερμομέτρηση του
εαυτού μας, την υγιεινή των
χεριών, τη φυσική απόσταση, τη
μονοδρόμηση των διαδρόμων, τις
προσαρμογές στον τρόπο
εισόδου και τη χρήση παιδικής
χαράς
Οι μαθητές της 4ης έως της 12ης
τάξης υποχρεούνται να φορούν
μη-ιατρικές ή υφασμάτινες
μάσκες εντός του σχολείου. Τα
μέσα κάλυψης προσώπου δεν
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•

είναι υποχρεωτικά για τους
μαθητές της 3ης τάξης αλλά
συνιστούμε να τα φοράνε.
Θα παρέχεται ατομικός
προστατευτικός εξοπλισμός σε
όλους τους δασκάλους, ενώ όλο
το προσωπικό του σχολείου θα
πρέπει να φορά μάσκες.

Τα σχολεία και τα σχολικά συμβούλια θα
επανδρωθούν με νέο προσωπικό 500
νοσοκόμων δημόσιας υγείας, οι οποίοι
θα βοηθούν στην διεξαγωγή εξετάσεων,
θα εφαρμόζουν τα τοπικά πρωτόκολλα
υγείας και θα προσφέρουν ασφάλεια
στα παιδιά και στο προσωπικό.
Η κυβέρνηση του Οντάριο λαμβάνει
επίσης επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια
των μαθητών και του προσωπικού του
σχολείου, επιτρέποντας στο συμβούλιο
να έχει πρόσβαση στον διαθέσιμο χώρο
της κοινότητας, να προσλαμβάνει
περισσότερους εκπαιδευτικούς ή να
αξιοποιεί πλήρως όλους τους
δασκάλους που εργάζονται εκτός
ωραρίου. Αυτές οι ενέργειες επιτρέπουν
στα σχολικά συμβούλια να οργανώνουν
τάξεις με μικρότερο αριθμό μαθητών, να
τηρούν μεγαλύτερη φυσική απόσταση
εντός των τάξεων και να κάνουν τις
απαραίτητες αλλαγές βάσει των τοπικών
αναγκών.
Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί επίσης τα
σχολικά συμβούλια για να βελτιώσουν
τον εξαερισμό, την ποιότητα του αέρα
και την απόδοση του Συστήματος
Θέρμανσης Αερισμού και Κλιματισμού
(HVAC) στα σχολεία.

Παρακολούθηση και αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων του COVID-19
Οποιοσδήποτε μαθητής ή υπάλληλος
του σχολείου που εμφανίζει
συμπτώματα του COVID-19 ενώ
βρίσκεται στο σχολείο πρέπει άμεσα να
παραμένει μακριά από τους άλλους, σε
ξεχωριστό δωμάτιο, όπου είναι δυνατόν,
έως ότου μπορέσει να μεταφερθεί στο
σπίτι του. Οι μαθητές που
απομονώθηκαν πρέπει να
παρακολουθούνται σύμφωνα με τη
συνήθη πολιτική του σχολείου
διατηρώντας την φυσική απόσταση και
να χρησιμοποιούν ΜΑΠ σύμφωνα με
τον οδηγό δημόσιας υγείας.
Οποιοσδήποτε μαθητής ή υπάλληλος
του σχολείου που έχει συμπτώματα
απαγορεύεται να μετακινείται με μέσα
μαζικής μεταφοράς.
Όποιος διαπιστωθεί με συμπτώματα
πρέπει να τεθεί σε καραντίνα 14 ημερών
και να μην επιστρέψει στο σχολείο μέχρι
αυτό να κριθεί ασφαλές από τον
οργανισμό δημόσιας υγείας.
Εάν είστε γονιός, κηδεμόνας ή
υπάλληλος του σχολείου και έχετε
συμπτώματα, συμπληρώστε το
ηλεκτρονικό έντυπο αυτοαξιολόγησης το
οποίο θα βρείτε στο covid19.ontario.ca/self-assessment για να
κατανοήσετε τα μέτρα που πρέπει να
λάβετε.
Αναφορά κρουσμάτων COVID-19
Τα σχολεία πρέπει να αναφέρουν
αμέσως τυχόν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα
κρούσματα του COVID-19 στο τοπικό
κέντρο δημόσιας υγείας. Οι υπεύθυνοι
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πρέπει να ορίσουν ένα άτομο που θα
αποτελεί την κύρια επαφή με τους
υπεύθυνους δημόσιας υγείας και να

διατηρούν λίστα με κοντινά κέντρα
ελέγχου COVID-19.
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