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Πρόλογοσ 

Το παρόν εγχειρίδιο δθμιουργικθκε ςε ςυνζχεια τθσ εγκυκλίου, θ οποία εςτάλθ από το  

Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων με αρ.πρωτοκόλλου Δ11/οικ.23973/811,   

ςτισ 18 Ιουνίου 2020 ςε φορείσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ 

ςχζςθ με τθ διοργάνωςθ καταςκθνϊςεων (ιδιωτικϊν ι κρατικϊν). Η εγκφκλιοσ ςχεδιάςτθκε 

φςτερα από ειςθγιςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ ζναντι του 

κορωνοϊοφ Covid-19 και προβλζπει τθν ενθμζρωςθ όλων των εμπλεκόμενων φορζων που 

λειτουργοφν καταςκθνϊςεισ, των γονζων αλλά και των φιλοξενοφμενων.  

Τα ςτελζχθ τθσ Τςαφ Τςουφ ςυγκεντρϊκθκαν ςτισ 20 και 21 Ιουνίου 2020 ςτουσ χϊρουσ τθσ 

καταςκινωςθσ ςτο Ορφάνι Καβάλασ, με ςκοπό να καταρτιςουν ζνα επιχειρθςιακό πλάνο 

για ζνα διαφορετικό αλλά αςφαλζσ καλοκαίρι που ζρχεται.  

Το επιχειρθςιακό ςχζδιο προβλζπει ρυκμίςεισ, παρεμβάςεισ και  ενζργειεσ για όλα τα 

επιμζρουσ τμιματα τθσ καταςκινωςθσ. Είναι απλά γραμμζνο για να είναι εφκολα 

κατανοθτό από όλθ τθν καταςκθνωτικι κοινότθτα. Το επιχειρθςιακό αυτό ςχζδιο αποτελεί 

βαςικό εργαλείο πρόλθψθσ και προςταςίασ τθσ «καταςκθνωτικισ» υγείασ και κα 

κοινoποιθκεί  ςε όλουσ τουσ γονείσ, τουσ καταςκθνωτζσ και τα ςτελζχθ που κα 

φιλοξενθκοφν φζτοσ ςτθν καταςκινωςθ.  

 

Λειτουργία καταςκινωςθσ 

Ορίηεται ο Γεωργιάδθσ Γεϊργιοσ του Ελευκερίου, υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία τθσ 

καταςκινωςθσ, τθν κακθμερινι παρακολοφκθςθ των οδθγιϊν, τθν εκπαίδευςθ και τθν 

κατάρτιςθ του προςωπικοφ, τθν επικοινωνία με τισ αρχζσ, τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων, 

τθν εποπτεία τιρθςθσ των μζτρων, τθν επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με γονείσ.  

Το πρόγραμμα τθσ καταςκινωςθσ για το φετινό καλοκαίρι προςαρμόηεται. Η 

καταςκθνωτικι δφναμθ χωρίηεται ςε μικρότερεσ ςτακερζσ πλυκθςμιακζσ ομάδεσ (ανά 

κοινότθτα), οι οποίεσ παραμζνουν ςτακερζσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου και 

αλλθλεπιδροφν ςτο μζτρο του δυνατοφ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τισ κακθμερινότθτασ. Με τον 

τρόπο αυτό εκτόσ του περιοριςμοφ του κφκλου διαςποράσ μιασ ενδεχόμενθσ λοίμωξθσ, 

διευκολφνεται ςθμαντικά θ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι ιχνθλάτθςθ των επαφϊν ςε 

περίπτωςθ εμφάνιςθσ φποπτου ι επιβεβαιωμζνου περιςτατικοφ Covid-19. (εγκύκλιοσ, 

παράγραφοσ Β’, γενικέσ αρχέσ)  

Η καταςκινωςθ χωρίηεται ςε 4, 5 ι 6 κοινότθτεσ (με κριτιριο διαχωριςμοφ τθν θλικία και 

ανάλογα τον αρικμό των καταςκθνωτϊν που ζχουν δθλϊςει ανά περίοδο) οι οποίεσ και κα 

ακολουκοφν διαφορετικό θμεριςιο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό ζχουμε μεικτζσ 

κοινότθτεσ (αγόρια κορίτςια) θλικίασ : 1) 6 ζωσ 8 χρονϊν , 2) 9 ζωσ 11 χρονϊν, 3) 12-14 

χρονϊν , 4) 14 – 16 χρονϊν. Ο παραπάνω διαχωριςμόσ ενδζχεται να αλλάξει ςε 

περιπτϊςεισ α) μεγαλφτερου αρικμοφ καταςκθνωτϊν μιασ θλικιακισ ομάδασ και β) ςε 

περίπτωςθ που φιλοξενείται οργανωμζνο ακλθτικό γκρουπ.  

Οι δραςτθριότθτεσ του υγροφ ςτοιχείου (κα δοκοφν παρακάτω περιςςότερεσ διευκρινίςεισ) 

κα πραγματοποιθκοφν κανονικά όπωσ και οι ακλθτικζσ και καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Συγκεκριμζνα για τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ : 
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Α) Το κυκλικό πρόγραμμα (17.30 – 18.30) κα πραγματοποιθκεί κανονικά  

Β) Στισ ελεφκερεσ ακαδθμίεσ (18.30 – 20.00) ορίηονται ςυγκεκριμζνα γιπεδα για 

ςυγκεκριμζνεσ κοινότθτεσ, ςυγκεκριμζνεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. Η κάκε κοινότθτα 

κακθμερινά και κυκλικά κα κάνει χριςθ όλων των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων.  

Γ) Με το πζρασ τθσ θμεριςιασ χριςθσ των γθπζδων  κα γίνεται ςχολαςτικι απολφμανςθ 

του ακλθτικοφ υλικοφ.  

Επιπλζον για το φετινό καλοκαίρι :  

1) Αναςτζλλονται όλεσ οι προαιρετικζσ εκδρομζσ (Waterland, ςπιλαιο Αλιςτράτθσ, 

ςπιλαιο του Μαρά). 

2) Αναςτζλλονται όλοι οι εξωτερικοί περίπατοι (ςτο χωριό, ςτο βουνό). 

3) Οι διανυκτερεφςεισ ςτθν παραλία επιτρζπονται μόνο ανά κοινότθτα. 

4) Δεν επιτρζπονται οι ζξοδοι των ςτελεχϊν ςτο χωριό ι ςε beach bar τθσ περιοχισ. 

5) Δεν επιτρζπεται θ κατανάλωςθ φαγθτϊν που προζρχονται  εκτόσ καταςκινωςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ υπθρεςίασ take away). 

6) Δεν επιτρζπεται το επιςκεπτιριο γονζων παρά μόνο ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ. Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ μπορεί να ζρχεται αυςτθρά ζνασ μόνο γονζασ για κάκε καταςκθνωτι 

που κα φορά μάςκα και κα παραμζνει για ςφντομο χρονικό διάςτθμα. (εγκύκλιοσ, παράγραφοσ 

Β’, βαςικέσ αρχέσ)  
7) Δεν επιτρζπονται οι διανυκτερεφςεισ καταςκθνωτϊν εκτόσ καταςκινωςθσ.  

8) Δεν επιτρζπονται οι μετακινιςεισ καταςκθνωτϊν παρά μόνο για ζκτακτεσ περιπτϊςεισ 

(κζματα υγείασ, εξετάςεων κτλ.) και πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν καταςκινωςθ.  

 

Μεταφορά καταςκθνωτϊν  

Σφμφωνα με τθν εγκφκλιο του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ςυςτινεται 

θ προςζλευςθ και θ αποχϊρθςθ των καταςκθνωτϊν με ιδιωτικό μεταφορικό μζςο.  

Σε κάκε περίπτωςθ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των γονζων/καταςκθνωτϊν θ 

καταςκινωςθ κα οργανϊςει δρομολόγια με τουριςτικά λεωφορεία όπωσ ζκανε και τισ 

προθγοφμενεσ χρονιζσ πάντα τθρουμζνων των μζτρων και των οδθγιϊν που προβλζπονται 

ςτο ΦΕΚ Β’ 1988/23-5-2020. Τα δρομολόγια κα πραγματοποιθκοφν μόνο αν και εφόςον 

υπάρχει ςυγκεκριμζνθ ηιτθςθ.   

Σε περίπτωςθ δρομολογίων κα υπάρχει πάντα ςυνοδόσ από τθν καταςκινωςθ ο οποίοσ και 

επιβλζπει όλθ τθ διαδικαςία, πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο τθσ καταςκινωςθσ.  

Οι γονείσ που κα κάνουν χριςθ των τουριςτικϊν λεωφορείων οφείλουν να ςυνεργαςτοφν 

απαρζγκλιτα με τον υπεφκυνο ςυνοδό τθσ καταςκινωςθσ.  

Στθν καταςκινωςθ κα υπάρχει ιδιωτικό αυτοκίνθτο το οποίο κα πραγματοποιεί τισ 

απαραίτθτεσ μετακινιςεισ (όπου χρειάηεται) από επαγγελματία οδθγό και τθρϊντασ όλα τα 

προβλεπόμενα μζτρα (αρικμόσ επιβαινόντων, χριςθ μάςκασ κτλ).  
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Υποδοχι  

Παρατείνεται το ωράριο υποδοχισ καταςκθνωτϊν  τισ ϊρεσ  14:00 -19:00 για να 

αποφευχκεί ο ςυνωςτιςμόσ, με τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

1. Η είςοδοσ ςτθν καταςκινωςθ κατά τθν πρϊτθ μζρα κα πραγματοποιείται αυςτθρά 

με τθ ςυνοδεία ενόσ και μόνο γονζα ι κθδεμόνα (του άμεςα αςφαλιςμζνο ςτο 

ταμείο ι του δικαιοφχου ςτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ).  

2. Κάκε γονζασ ι κθδεμόνασ που πρόκειται να ειςζλκει ςτθν καταςκινωςθ κα πρζπει 

υποχρεωτικά να φοράει μάςκα. 

3. Καλό είναι να αποφευχκεί θ χριςθ τθσ τουαλζτασ από τουσ γονείσ.  

4. Πριν τθν είςοδο ςτθν καταςκινωςθ κα πραγματοποιείται κερμομζτρθςθ του 

καταςκθνωτι/τριασ και του γονζα/κθδεμόνα και κα ςυμπλθρϊνεται ιατρικό 

ερωτθματολόγιο που αφορά τον Covid-19, το οποίο και κα υπογράφεται από τον 

γονζα/κθδεμόνα.  

5. Εφόςον προθγθκεί θ κερμομζτρθςθ και θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου ο 

γονζασ κα μπορεί να ειςζλκει ςτθν καταςκινωςθ ϊςτε να ολοκλθρϊςει τισ 

απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ.  

6. Στθν καταςκινωςθ κα ειςζρχεται ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ γονζων με κάρτα ειςόδου 

προσ αποφυγι του ςυνωςτιςμοφ.  

7. Συςτινεται οι όποιεσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ να πραγματοποιοφνται τραπεηικά. 

Σε περίπτωςθ πικανισ πρόωρθσ αποχϊρθςθσ: 

1. Η αποχϊρθςθ γίνεται με ιδιωτικό μζςο και κα πρζπει να πραγματοποιείται ζωσ τισ 13:00 

(πλθν εξαιρζςεων που αφοροφν ηθτιματα υγείασ, εξετάςεων κτλ). 

2. Ο γονζασ/κθδεμόνασ υποχρεοφται να φοράει μάςκα ςε περίπτωςθ που ειςζλκει ςτθν 

καταςκινωςθ. 

3. Ο γονζασ/κθδεμόνασ οφείλει να ςυνεργαςτεί απαρζγκλιτα με τουσ διοικθτικοφσ 

εργαηόμενουσ τθσ καταςκινωςθσ.  

4. Συνεχίηουν να ιςχφουν όλα όςα αναγράφονται ςτον εςωτερικό κανονιςμό τθσ 

καταςκινωςθσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ www.tsaftsouf.gr/ςυνεργαςία-γονζων-

καταςκινωςθσ/ 
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Διαμονι  

Η πλειοψθφία των βαγονιϊν τθσ καταςκινωςθσ ζχουν ςυνολικό εμβαδόν περίπου 20 

τετραγωνικά.  

  

Κάκε βαγόνι διακζτει 7 κουκζτεσ (κρεβάτι πάνω και κάτω). Για τθ φετινι καλοκαιρινι ςεηόν 

θ  καταςκινωςθ αποφάςιςε να φιλοξενιςει το ανϊτερο 8 παιδιά και ζναν ομαδάρχθ. 

Σφμφωνα επίςθσ με τθν εγκφκλιο τα παιδιά κα κοιμοφνται (κεφάλι με πόδια) πάνω από 1,5 

μζτρο απόςταςθ. Παρακάτω ςασ παρακζτουμε το διάγραμμα για να γίνει πιο κατανοθτό:  

 

 

Επίςθσ για το φετινό καλοκαίρι δεν επιτρζπεται θ επίςκεψθ καταςκθνωτϊν ςτουσ χϊρουσ 

διαμονισ  από άλλα βαγόνια και ιδιαίτερα από άλλεσ κοινότθτεσ. Σε περιπτϊςεισ που 

υπάρχουν αδζλφια από διαφορετικζσ κοινότθτεσ προτρζπεται θ ςυνάντθςθ ςε 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (όχι ςτουσ χϊρουσ διαμονισ).  

Τα βαγόνια ζχουν το πλεονζκτθμα να ζχουν μπροσ και πίςω πόρτα κακϊσ και 5-6 

παράκυρα. Κακθμερινά κα ανοίγουν διάπλατα όλεσ οι είςοδοι και τα παράκυρα για να 

γίνεται φυςικόσ αεριςμόσ. Επιπλζον πζρα από τθν κακθμερινι κακαριότθτα των 

καταςκθνωτϊν,  κάκε δεφτερθ θμζρα κα πραγματοποείται από το προςωπικό 

κακαριότθτασ απολφμανςθ των επιφανειϊν  (πάτωμα, πόμολα, προςτατευτικά ςίδερα 

κρεβατιϊν κτλ.). 

Ατομικι Υγιεινι 



Παιδική καταςκήνωςη Τςαφ Τςουφ || Επιχειρηςιακό ςχζδιο || Καλοκαίρι 2020  7 
 

Η λειτουργία τθσ καταςκινωςθσ ςε μικρότερεσ ομάδεσ κα βοθκιςει και ςτθ διαδικαςία τθσ 

ατομικισ υγιεινισ. Οι καταςκθνωτζσ δεν κα ζχουν κοινό εγερτιριο ι κοινι ϊρα βραδινοφ 

φπνου, που ςθμαίνει ότι δε κα κάνουν ταυτόχρονθ χριςθ των μπάνιων το πρωί και 

αντίςτοιχα το βράδυ. Αντίςτοιχα το μπάνιο ςτθ κάλαςςα ι ςτθν πιςίνα κα γίνεται ςταδιακά 

με αποτζλεςμα και το κακθμερινό ηεςτό μπάνιο να γίνεται τμθματικά χωρίσ να προκαλείται 

ςυνωςτιςμόσ.  

Οι τουαλζτεσ κα ζχουν επάρκεια ςε όλα τα είδθ ατομικισ κακαριότθτασ (ςαποφνι, 

αντιςθπτικό κτλ.). Καλό είναι οι γονείσ να προμθκεφςουν και τα παιδιά με ατομικά 

μπουκαλάκια αντιςθπτικοφ.  

 Υποχρεωτικά πριν από κάκε γεφμα κα βγαίνει ανακοίνωςθ από τθν μεγαφωνικι 

εγκατάςταςθ τθσ καταςκινωςθσ για  ςχολαςτικό πλφςιμο των χεριϊν.  

Θα δθμιουργθκοφν ςτθν αρχι τθσ περιόδου ενθμερωτικά βίντεο / ραδιοφωνικά ςποτ με 

τθν ςυμμετοχι των ίδιων των καταςκθνωτϊν που κα υπενκυμίηουν ςε όλουσ τα μζτρα για 

τθν ατομικι υγιεινι και τθν τιρθςθ των μζτρων. Το οπτικοακουςτικό υλικό κα μεταδίδεται 

από τισ τθλεοράςεισ και το ραδιόφωνο τθσ καταςκινωςθσ ι/και πριν από κάκε προβολι 

βραδινοφ κινθματογράφου.  

 

Κακαριότθτα 

Με ιδιαίτερθ προςοχι και ςχολαςτικότθτα κα πραγματοποιείται θ κακαριότθτα των 

κοινόχρθςτων χϊρων. Συγκεκριμζνα :  

- Ανά δφο θμζρεσ απολφμανςθ των καταλυμάτων (ζχει περιγραφεί παραπάνω) 

- Ενιςχυμζνεσ βάρδιεσ προςωπικοφ κακαριότθτασ για τθν απολφμανςθ των 

τουαλετϊν / ντουη.  

- Σχολαςτικόσ κακαριςμόσ επιφανειϊν που αγγίηονται ςυχνά (χεροφλια, πόμολα, 

βρφςεσ κτλ.) 

- Χριςθ αντιςθπτικοφ και ςτισ τουαλζτεσ.  

- Καλλιζργεια κουλτοφρασ ατομικισ υγιεινισ ςε όλο τον πλθκυςμό τθσ 

καταςκινωςθσ. (δθμιουργία καταςκθνωτικισ καμπάνιασ) 

- Τα πλυντιρια κα λειτουργοφν μόνο ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ > 60οC.  

- Χλωρίωςθ όλθσ τθσ καταςκινωςθσ (κοινόχρθςτοι χϊροι, χϊροι διαμονισ, 

τραπεηαρία, μαγειρεία) κατά τθ διάρκεια αλλαγισ των  περιόδων.  

- Χριςθ ξεχωριςτϊν τουαλετϊν για το προςωπικό τθσ κουηίνασ.  

- Τα ςτρϊματα φπνου μετά από κάκε αλλαγι κα απολυμαίνονται.  

  

 

 

 

 

Σίτιςθ 
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Αλλάηει τελείωσ το ςφςτθμα ςίτιςθσ των καταςκθνωτϊν ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα 

καλοκαίρια. Το φαγθτό κα ςερβίρεται με χριςθ ατομικοφ πιάτου με χωρίςματα (κυρίωσ 

γεφμα, ατομικι ςαλάτα, φροφτο). Το ψωμί και τα μαχαιροπίρουνα κα είναι ςτο τραπζηι από 

τουσ τραπεηοκόμουσ όπωσ και το νερό.  

Το ςκεφοσ που κα χρθςιμοποιθκεί φζτοσ για τθ ςίτιςθ των καταςκθνωτϊν/ςτελεχϊν ςτθν 

καταςκινωςθ είναι όπωσ θ παρακάτω εικόνα :   

 

Τουλάχιςτον 4 φορζσ τθν εβδομάδα το φαγθτό κα διανζμεται ςε ατομικό πακζτο χωρίσ τθ 

χριςθ τθσ τραπεηαρίασ, και κα καταναλϊνεται ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ανά κοινότθτα 

(κζατρο, κυλικείο, κοινότθτα, γιπεδα).  

Το απογευματινό κα είναι πάντα ςυςκευαςμζνο ςνακ(κρουαςάν, παγωτό, γλυκίςματα, 

χυμόσ κτλ.) .  

Τα τραπζηια – κακίςματα κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται μετά από κάκε χριςθ.  

Η χριςθ τθσ τραπεηαρίασ κα γίνεται από περιοριςμζνο αρικμό καταςκθνωτϊν (ανά 

κοινότθτα). Η τραπεηαρία μπορεί να εξυπθρετιςει περίπου 600 άτομα. Φζτοσ δε κα 

ξεπερνά τα 250 τθ φορά.  

Πιο ςυγκεκριμζνα τα τραπζηια ςτο χϊρο του εςτιατορίου ζχουν τισ εξισ διαςτάςεισ : 2,09 

cm x 0,75 cm και μποροφν να εξυπθρετθκοφν μζχρι και 14 άτομα , φζτοσ το καλοκαίρι κα 

ςιτίηονται μζχρι 8 καταςκθνωτζσ και 1 ομαδάρχθσ/ιςςα όπωσ φαίνεται παρακάτω ςτο 

ςχεδιάγραμμα :  

 

Θάλαςςα 
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Το μπάνιο ςτθ κάλαςςα κα πραγματοποιείται κανονικά κακθμερινά και κα διαρκεί περίπου 

60 με 80 λεπτά. . Η λειτουργία τθσ καταςκινωςθσ ανά κοινότθτα κα επθρεάςει και αυτι τθν 

δραςτθριότθτα. Κάκε κοινότθτα κα κατεβαίνει μία-μία ϊςτε να μθν υπάρξει ςυνωςτιςμόσ. 

Το ςφνολο των κοινοτιτων που κα βρίςκονται ταυτόχρονα ςτθ κάλαςςα είναι 2 και κα 

μοιράηονται κάτω από τισ ειδικά διαμορφωμζνεσ καλαμωτζσ δεξιά και αριςτερά από τον 

πφργο του ναυαγοςϊςτθ. Θα υπάρχει ςυνεχισ επίβλεψθ από τουσ ομαδάρχεσ / 

κοινοτάρχεσ  ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ διζλευςθ  εξωκαταςκθνωτικϊν λουόμενων από τθν 

παραλία τθν ϊρα τθσ βουτιάσ των καταςκθνωτϊν. Το παρακάτω ςχεδιάγραμμα αποτυπϊνει 

τθ νζα ςυνκικθ : 

 

 

 

 

 

 

 

Η δραςτθριότθτα του κανό κα πραγματοποιθκεί κανονικά με τισ απαιτοφμενεσ αποςτάςεισ 

ςτθν πικανι αναμονι και τισ απολυμάνςεισ ςτα υλικά μετά τθ χριςθ (ςωςίβια, κουπιά 

κτλ.). Στθ δραςτθριότθτα των κανό οι κοινότθτεσ κα πθγαίνουν εναλλάξ. 

 

Πιςίνα 

Η πιςίνα τθσ καταςκινωςθσ κα λειτουργιςει κανονικά. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ατόμων μζςα 

ςτθν πιςίνα βάςει νόμου (Υπουργική απόφαςη 14129/2015 – ΦΕΚ 1476/Β/14/7/2015) είναι 1 άτομο 

ανά 5 τετραγωνικά μζτρα. Η πιςίνα μασ ζχει διαςτάςεισ 25 μζτρα μικοσ και 12 μζτρα 

πλάτοσ με ςυνολικό εμβαδόν 300 τετραγωνικά. Το ςφνολο των καταςκθνωτϊν που 

μποροφν να κάνουν μπάνιο ταυτόχρονα είναι 60 άτομα.  

Στθ φετινι λειτουργία αυξάνουμε τα τετραγωνικά μζτρα ανά παιδί (1 προσ 7) και ζτςι ο 

μζγιςτοσ αρικμόσ καταςκθνωτϊν που κα μποροφν να μπουν ςτθν πιςίνα κα είναι περίπου 

45.  

Για τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ κα χρθςιμοποιείται διαφορετικι είςοδοσ και ζξοδοσ.  

Ο χρόνοσ παραμονισ ςτθ πιςίνα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 45 λεπτά. 

Οι καταςκθνωτζσ οφείλουν να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ ατομικισ υγιεινισ. (πλφςιμο 

χεριϊν, ατομικό λουτρό πριν τθν είςοδο ςτθν πιςίνα, χριςθ ςαγιονάρασ μζχρι τθ δεξαμενι) 

Σε περίπτωςθ χριςθσ των αποχωρθτθρίων τθσ καταςκινωςθσ, οφείλουν να λαμβάνουν 

λουτρό κακαριότθτασ εκ νζου πριν τθν είςοδο τουσ ςτθν πιςίνα.  

Πριν από τθν πρϊτθ βουτιά του εκάςτοτε καταςκθνωτι/τριασ κα πρζπει να 

πραγματοποιείται μακροςκοπικι εξζταςθ από το ιατρικό προςωπικό τθσ καταςκινωςθσ με 
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ςκοπό να βεβαιωκοφμε ότι κανζνασ καταςκθνωτισ  δεν πάςχει από δερματικι πάκθςθ και 

να μθ γίνεται χριςθ τθσ πιςίνασ από καταςκθνωτζσ και ςτελζχθ με εκδορζσ, φλφκταινεσ ι 

ανοικτά τραφματα.  

Κακιερϊνεται κακθμερινι ςχολαςτικι καταγραφι χλωρίου και ph ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

νομοκεςίεσ.  

Ζπειτα από κάκε βουτιά κα γίνεται απολφμανςθ όλων των αντικειμζνων και των κερκίδων. 

 

Ψυχαγωγία 

•Θα προςπακιςουμε να οργανϊςουμε κάκε βράδυ διαφορετικζσ ψυχαγωγίεσ για κάκε 

κοινότθτα.  

•Στο κζατρο κα μποροφν να απαςχολοφνται ζωσ και 2 ι 3 κοινότθτεσ με τθν προχπόκεςθ 

να κάκονται ςτθν κερκίδα ςε ικανοποιθτικι απόςταςθ μεταξφ τουσ και να μθν 

αλλθλεπιδροφν ταυτόχρονα ςτθν ςκθνι. 

•Στθν περίπτωςθ ψυχαγωγίασ 2 ι 3 κοινοτιτων ςτο κζατρο θ προςζλευςθ κα γίνεται ανά 

κοινότθτα μετά από τθ ςχετικι ανακοίνωςθ. 

•Δεν κα γίνουν οι παρακάτω ψυχαγωγίεσ: φαγθτοδρομίεσ, λακρεμπόριο, χορόσ ςτο κζατρο 

για όλουσ, βραδιά ταλζντων για όλουσ. 

•Ο κρυμμζνοσ κθςαυρόσ κα πραγματοποιθκεί με τθ ςυμμετοχι μζχρι τριϊν κοινοτιτων με 

τθν προχπόκεςθ να μθν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ κατά τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ και 

ςυνάντθςθ παιδιϊν από διαφορετικζσ κοινότθτεσ. 

•Αποφεφγεται αυςτθρά θ χριςθ του μικροφϊνου από καταςκθνωτζσ. Αν αυτι κρικεί 

απαραίτθτθ κα γίνεται ζπειτα από απολφμανςθ με υγρά αντιςθπτικά μαντθλάκια. 

•Πρωινι γυμναςτικι ςε βάρδιεσ κατόπιν ςχετικισ ανακοίνωςθσ ϊςτε να τθρείται απόςταςθ 

1,5 μζτρου από παιδί ςε παιδί. 

•Θα πραγματοποιείται μεςθμεριανι ταινία ςε 2 ςθμεία (τραπεηαρία, κυλικείο).  

 

 

Κυλικείο 
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Το κυλικείο κα προςαρμοςτεί και κα τθριςει, όπου είναι εφικτό, τισ κείμενεσ διατάξεισ που 

αφοροφν τα καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.  

Τα εξωτερικά τραπζηια κα ζχουν απόςταςθ μεταξφ τουσ τουλάχιςτον 1,5 μζτρα.  

Το προςωπικό του κυλικείου κα υποςτθρίηει τουσ καταςκθνωτζσ ςτθν επιλογι των 

προϊόντων, ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται το άςκοπο άγγιγμα των προϊόντων.  

Το κυλικείο κα δζχεται POS. Καλό κα ιταν οι γονείσ αντί για χριματα  να προμθκεφςουν τα 

παιδιά (κυρίωσ τουσ εφιβουσ) με μια προπλθρωμζνθ (pre-paid) κάρτα.  

Τα κζρματα τθσ καταςκινωςθσ κα απολυμαίνονται κακθμερινά.  

Το κυλικείο κα προςφζρει μόνο ςυςκευαςμζνα τρόφιμα και ποτά. 

Θα γίνεται ςχολαςτικι κακαριότθτα και απολφμανςθ ςτισ επιφάνειεσ των ψυγείων , ςτα 

πόμολα και ςτα τραπζηια.  

Αντιςθπτικά κα διατίκενται ςε ευδιάκριτα ςθμεία κακϊσ και κα υπάρχουν αφίςεσ-

επιςθμάνςεισ για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν μζτρων.   

Κατά τθν υποδοχι των καταςκθνωτϊν ςτθν ζναρξθ κάκε καταςκθνωτικισ περιόδου κα 

υπάρχει διαμορφωμζνο πάςο που κα μπορεί να εξυπθρετιςει  τουσ επιςκζπτεσ χωρίσ να 

ειςζλκουν ςτθν καταςκινωςθ. 

 

Προςωπικό – Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ  

Αποφυγι ειςόδου προμθκευτϊν ςτο χϊρο  αποκικευςθσ τροφίμων. 

Υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ για οποιοδιποτε προμθκευτι / εξωτερικό ςυνεργάτθ που 

ειςζρχεται ςτθν καταςκινωςθ.   

Στακερι διαμονι του προςωπικοφ ανάλογα με τον τομζα εργαςίασ. 

Κακθμερινι κερμομζτρθςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ βάρδιασ και τιρθςθ θμερολογίου. 

Εκπαίδευςθ εργαηομζνων για τθν τιρθςθ όλων των κανόνων αςφαλείασ και υγιεινισ.  

Επικοινωνία και κατάρτιςθ από τον τεχνικό αςφαλείασ τθσ εταιρείασ. 

Επικοινωνία και ςυχνζσ ςυναντιςεισ με τον γιατρό εργαςίασ τθσ εταιρείασ.  

Συνεχισ κατάρτιςθ του προςωπικοφ κακόλθ τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ και τισ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ. 

 

Φποπτο κροφςμα  

Σε περίπτωςθ υπόπτου κροφςματοσ ακολουκοφμε κατά γράμμα όλεσ τισ κατευκφνςεισ και 

εντολζσ που περιγράφονται με λεπτομζρεια ςτθν εγκφκλιο του Υπουργείο Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων με αρ.πρωτοκόλλου Δ11/οικ.23973/811.  


