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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ COVID-19
Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19, ανακοινώνει το ειδικό πρωτόκολλο που θα διέπει
τη διεξαγωγή του 31ου Καλοκαιρινού Μαθηματικού Σχολείου 2021, στο ξενοδοχείο
ΡΟΔΟΝ στον Αγρό. Επιπλέον, ισχύουν όλα τα Πρωτόκολλα που αφορούν τη διαμονή σε
ξενοδοχείο όπως ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και τις Αρμόδιες Αρχές. Σας
παρακαλούμε όπως μελετήσετε καλά το Πρωτόκολλο πριν την προσέλευση σας στο
ξενοδοχείο.
Οδηγίες προς μαθητές και μαθήτριες που έχουν εγκριθεί και θα συμμετέχουν στο 31ο
Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο:
-

-

Για την είσοδο στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ όλοι οι μαθητές και μαθήτριες, όλων
των επιπέδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) θα πρέπει να κατέχουν κατά την
ημερομηνία έναρξης της εβδομάδας που συμμετέχουν στο Καλοκαιρινό
Μαθηματικό Σχολείο:
• είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών,
• ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για την ασθένεια του
COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί την ημέρα
άφιξης,
• είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια του COVID-19
τουλάχιστον με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα
τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία εμβολιασμού,
• είτε αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης στις περιπτώσεις προσώπων που
νόσησαν από την ασθένεια του COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει
παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της
αρχικής θετικής διάγνωσής τους.
Οι διακίνηση των μαθητών εκτός του χώρου του Ξενοδοχείου απαγορεύεται, εκτός
εάν είναι μαθητές που θα πάνε για μάθημα εκτός του ξενδοχείου με τη συνοδεία
εκπαιδευτικών.
Η λειτουργία χώρων εστίασης στο χώρο, διέπεται από το προωτόκολλο
«Πρωτόκολλο για την επανεκκίνηση εστίασης COVID-19» το οποίο βρίσκεται
αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/info

-

-

Απολύμανση χεριών με αντισηπτικό (με περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) κατά την
είσοδο και έξοδο της αίθουσας διδασκαλίας και κατά την είσοδο στο εστιατόριο
του ξενοδοχείου.
Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους τους μαθητές και μαθήτριες
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου και
στις αίθουσες διδασκαλίας.
Στις αίθουσες διδασκαλίας θα εφαρμόζεται το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο του
Υπουργείου Υγείας.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα
για μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος, θα πρέπει να γίνεται κάλυψη της μύτης και
του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το
χρησιμοποιημένο χαρτομάντηλο θα πρέπει να απορρίπτεται αμέσως στους κάδους
απορριμμάτων και να ακολουθεί επιμελές πλύσιμο των χεριών.
Απαγορεύεται η ανταλλαγή υλικών αγαθών (μολύβια, στυλό, μαρκαδόροι κ.ά.)
μεταξύ των μαθητών και μαθητριών. Στην περίπτωση ομαδικών εργασιών θα
πρέπει οι μαθητές να απολυμάνουν τα χέρια τους αμέσως μετά την εργασία.
Συστηματικός και επαρκής αερισμός των αιθουσών διδασκαλίας.
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