
Ημερ. 10/6/2020 

Μέτρα πρόληψης και υγιεινής - Τμήμα Χορού 

Γενικά 

i. Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό θα τηρούνται επιπρόσθετα ή/και 
σε συνδυασμό με τις «Οδηγίες Προφύλαξης από τον COVID-19 για Σχολές Χορού» του 
Υπουργείου Υγείας, οι οποίες και θα ακολουθούνται πιστά. 

ii. Έχει γίνει απολύμανση όλης της Σχολής από ειδικό συνεργείο, καθώς και των 
κλιματιστικών με ειδικό απολυμαντικό. Επίσης θα γίνεται καθημερινή απολύμανση 
όλων των χώρων πριν την έναρξη των μαθημάτων, καθώς και ενδιάμεσα των 
μαθημάτων θα γίνεται γρήγορη απολύμανση των ενδεικνυόμενων επιφανειών και 
αντικειμένων κοινής χρήσης. 

iii. Θα υπάρχει αντισηπτικό στην είσοδο αλλά και σε κάθε τάξη. Είναι υποχρέωση όλων 
όσων εισέρχονται στο χώρο της Σχολής να απολυμαίνουν τα χέρια τους με το 
αντισηπτικό. 

iv. Παρακαλούμε όπως σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής εμφάνισε πρόσφατα 
συμπτώματα ή και πυρετό, ή εάν ήρθε σε επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα, 

να μην προσέρχεται στο χώρο της Σχολής για μάθημα και να ενημερώνει ανάλογα την 
Γραμματεία της Σχολής. 

v. Κατά την είσοδο / έξοδο σπουδαστών, καθηγητών και γονιών στη Σχολή, πρέπει να 
αποφεύγεται οποιοσδήποτε συνωστισμός, τηρώντας την απόσταση ασφαλείας των 2 
μέτρων (όπως έχει σημανθεί με σχετικά αυτοκόλλητα). 

vi. Έχει ορισθεί λειτουργός ασφαλείας, καθώς και ομάδα διαχείρισης κρίσεων για λήψη 
άμεσων αποφάσεων σε σχέση με τον Κορωνοϊό, αλλά και για την τήρηση των μέτρων 
που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό. 
 

Μαθήματα 

i. Έχει γίνει διαμόρφωση όλων των τμημάτων χορού ώστε να τηρείται η ελάχιστη 
απόσταση μεταξύ ατόμων, καθώς και ο περιορισμός ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο. 

ii. Όλα τα τμήματα θα τελειώνουν 5 λεπτά πριν τη συνηθισμένη ώρα λήξης τους, ώστε 
να υπάρχει επαρκείς χρονική περίοδος μεταξύ των τμημάτων και να αποφεύγεται ο 
συνωστισμός κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο, καθώς επίσης καλός φυσικός 
αερισμός και καθαρισμός του χώρου. 

iii. Η χρήση των αποδυτηρίων θα γίνεται μόνο για να αφήνουν τα παπούτσια τους τα 
παιδιά και για κανένα άλλο λόγο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως τα παιδιά 

προσέρχονται ντυμένα με τη στολή τους (και ένα παντελονάκι /φανέλα από πάνω 
όπου χρειάζεται).  

iv. Επίσης με το πέρας του μαθήματος, παρακαλούμε όπως τα παιδιά φορούν μόνο τα 
παπούτσια τους στα αποδυτήρια (να μην αλλάζουν ρούχα εντός των αποδυτηρίων). 
 

 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg41.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg41.pdf


Γονείς 

i. Μέχρι το τέλος της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς, παρακαλούμε όπως αποφεύγετε την 

χρήση του σαλονιού. Έτσι τα άτομα που παραλαμβάνουν τα παιδιά δεν θα περιμένουν 
στο σαλόνι, αλλά στο αυτοκίνητό τους ή στον εξωτερικό χώρο της Σχολής, τηρώντας 
πάντοτε τις αποστάσεις ασφαλείας (υπάρχουν σχετικές σημάνσεις στον εσωτερικό και 
εξωτερικό χώρο της Σχολής).  

ii. Οι επισκέψεις στη Σχολή από γονείς / κηδεμόνες συνιστάται να αποφεύγονται και μόνο 
εάν είναι απόλυτα απαραίτητες να γίνονται, τηρώντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 

(μάσκες, αποστάσεις, γάντια κτλ). 
iii. Παρακαλούμε όπως αποφεύγεται η επαφή με το χώρο του ταμείου και της 

Γραμματείας, όπου αυτό είναι δυνατό. Συνιστούμε επίσης τη συνέχιση των πληρωμών 
με ηλεκτρονικά μέσα (τραπεζική μεταφορά ή JCC smart). 

 

Καθηγητές - Σπουδαστές 

i. Θα υπάρχει αντισηπτικό στην είσοδο αλλά και σε κάθε τάξη. Από τη στιγμή που 
εισέρχεται στην αίθουσα κάθε σπουδαστής θα απολυμαίνει τα χέρια με αντισηπτικό 
υπό την εποπτεία του καθηγητή.  

ii. Σε περίπτωση που χρειάζεται να μειωθεί η απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ καθηγητή -
σπουδαστή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τότε η χρήση μάσκας και γαντιών από τον 
καθηγητή είναι υποχρεωτική. 

iii. Πριν από την έναρξη του κάθε μαθήματος, ο καθηγητής πρέπει να ρωτά όλους τους 
σπουδαστές εάν εμφάνισαν πρόσφατα συμπτώματα ή και πυρετό, ή εάν ήρθαν σε 
επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αν κάποιος σπουδαστής παρουσιάζει 
οποιαδήποτε ύποπτα συμπτώματα, ο καθηγητής θα το αναφέρει στον Λειτουργό 
Ασφαλείας άμεσα. 

iv. Υπάρχει ειδικό δωμάτιο  απομόνωσης, καλά αεριζόμενο, σε περίπτωση που κάποιος 
σπουδαστής παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη 
Σχολή. Άμεσα θα ενημερώνεται ο κηδεμόνας ώστε να παραλάβει τον σπουδαστή. 

 

Εκ της Διεύθυνσης 

 


