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4 Φεβρουαρίου 2019
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Θέμα: Mέτρα προστασίας στα σχολεία από τα αυξημένα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με εγκύκλιό του έδωσε οδηγία στα
σχολεία, όταν παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα και σε συνδυασμό με τις
ανακοινώσεις που εκδίδει ο Κλάδος Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας σχετικά με τις μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εσπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων
(PM10) στην ατμόσφαιρα και της πιθανής αρνητικής επίδρασης τους στην ανθρώπινη υγεία, όπως:
1. Βάσει της χρωματικής διασύνδεσης όπως αυτή αναφέρεται στην ιστοσελίδα
www.airquality.gov.cy (Κλάδος Ποιότητας Αέρα, Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας), ακολουθήσετε
τα πιο κάτω μέτρα:
1.1. Πράσινη σήμανση – Όλες οι δραστηριότητες του σχολείου διεξάγονται κανονικά.
1.2. Κίτρινη σήμανση – Όλες οι δραστηριότητες του σχολείου διεξάγονται κανονικά. Συστήνεται η
παρακολούθηση των παιδιών με διαγνωσμένα προβλήματα υγείας που πιθανόν η υγεία τους να
επιδεινώνεται με την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Προτροπή για χρήση
μάσκας σε περίπτωση δυσφορίας.
1.3. Πορτοκαλί σήμανση – Ακυρώνονται όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού
χώρου (σχολικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.α.). Το μάθημα της φυσικής αγωγής διεξάγεται μόνο σε
κλειστούς χώρους με τη χρήση μάσκας. Στο διάλειμμα γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας.
1.4. Κόκκινη σήμανση – Ακυρώνονται όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού
χώρου. Περιορισμός στη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους και μόνο με χρήση μάσκας. Ακυρώνεται
το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε κλειστούς χώρους η χρήση
μάσκας είναι προαιρετική. Κατά τα διαλείμματα, η διακίνηση των μαθητών γίνεται μόνο για τα
απαραίτητα όπως αποχωρητήριο, νερό, καντίνα κτλ. Εκεί και όπου οι εγκαταστάσεις του σχολείου το
επιτρέπουν, η διεύθυνση του σχολείου διευθετεί το πρόγραμμα, ανάλογα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η αλλαγή περιβάλλοντος και η ξεκούραση των παιδιών.
2. Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων συμπτωμάτων λόγω σκόνης, συνιστάται η επίσκεψη στον
θεράποντα ιατρό τους ή σε Τμήματα Πρώτων Βοηθειών σε συνεννόηση με τον κηδεμόνα.
3. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα μεριμνήσει για εξασφάλιση προστατευτικής μάσκας,
βάσει διαδικασίας το συντομότερο δυνατό, για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στις
σχολικές μονάδες.
Από το σχολείο

