
Θέμα:  Νεώτερες οδηγίες προστασίας και πρόληψης  

για τον ιό SARS-COV-2 για Κέντρα Ξένων Γλωσσών 

 
Παρακάτω σας παραθέτουμε τις νεώτερες οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων 

για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 και την 

προστασία της δημόσιας υγείας για να τις μελετήσετε.  
 

• ΦΕΚ B’ 4187/10.09.2021 που προβλέπει τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων 

Ξένων Γλωσσών και τον τρόπο προσδιορισμού των στενών επαφών κρούσματος 

εντός των εκπαιδευτικών μονάδων (πατήστε εδώ) 

• Νεώτερες οδηγίες ΕΟΔΥ (12.9.2021) για τα μέτρα προστασίας, πρόληψης και 

αντιμετώπισης του ιού SARS-CoV-2 σε χώρους εκπαίδευσης (πατήστε εδώ) 

• Παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου από τον/την υπεύθυνο για θέματα SARS-

COV-2 του ΚΞΓ αναφορικά με τα νεώτερα μέτρα αντιμετώπισης του Κορωνοϊού 

και τον τρόπο ασφαλούς λειτουργίας των ΚΞΓ. 

• Εκπαίδευση των εργαζομένων από τον/την υπεύθυνο για θέματα SARS-COV-2 

του ΚΞΓ για τα νέα δεδομένα σχετικά με την αντιμετώπιση της διάδοσης του 

κορωνοϊου COVID-19 κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα για το νέο 

πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που ακολουθείται σε περίπτωση εμφάνισης 

συμπτωματολογίας COVID-19 σε μαθητή ή καθηγητή/εργαζόμενο του ΚΞΓ. 

• Κατάρτιση από τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών σχεδίου άμεσης επικοινωνίας με το 

προσωπικό για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. (πατήστε εδώ) 

• Λήψη μέτρων πρόληψης για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τον COVID-19 

στον χώρο υποδοχής. (πατήστε εδώ) 

• Τοποθέτηση σε όλους τους χώρους του ΚΞΓ, σε επαρκή αριθμό, κάδων με 

πλαστική σακούλα ώστε να είναι δυνατή η άμεση απόρριψη και η ασφαλής 

συλλογή πιθανώς μολυσμένων απορριμμάτων. 

• Διεξαγωγή συναντήσεων ενημέρωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού του 

Κέντρου Ξένων Γλωσσών διαδικτυακά ή με τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας 

και των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής. 

• Προσαρμογή του συστήματος αερισμού στις ειδικές συνθήκες εξαιτίας του 

COVID-19. (πατήστε εδώ) 

• Σύνταξη και εφαρμογή ειδικού σχεδίου καθαριότητας, το οποίο λαμβάνει υπόψη 

τους νέους κινδύνους που σχετίζονται με τον COVID-19. (πατήστε εδώ) 

• Κατά την προσέλευση/αποχώρηση από το ΚΞΓ, να επιδιώκεται να είναι πάντα 

ατομικές οι μετακινήσεις του προσωπικού με αυτοκίνητο. 

• Να εφαρμόζονται διαδικασίες για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης λόγω της 

παρουσίας εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του ΚΞΓ, όπως 

ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, διανομέων τροφίμων, κούριερ. (πατήστε εδώ) 

• Λήψη μέτρων πρόληψης κατά την παράδοση δεμάτων και αλληλογραφίας στις 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Ξένων Γλωσσών. (πατήστε εδώ) 

• Να υπάρχει διαθέσιμο σχέδιο δράσης σε περίπτωση που κάποιος/-α εργαζόμενος/-

η αναφέρει ότι έχει ύποπτα συμπτώματα ή ότι έχει νοσήσει από τον COVID-19. 

(πατήστε εδώ) 

• Εφαρμογή μέτρων πρόληψης για να περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης κατά τη 

χρήση της τουαλέτας. (πατήστε εδώ) 
 

 Για την ενημέρωση του βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

σχετικό έγγραφο (πατήστε εδώ), μαζί με τα συνημμένα του. 

https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/10/ΦΕΚ-4187_Β_10-9-2020.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/10/Μέτρα-covid_19_sxoleia_12092021.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/1_Σχέδιο-Επικοινωνίας.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/2_μέτρα-για-υποδοχή.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/3_μέτρα-για-αερισμό.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/4_σχέδιο-καθαριότητας.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/5_διαδικασίες-για-εξωτερικούς-συνεργάτες.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/6_μέτρα-πρόληψης-για-την-παραλαβή-αλληλογραφίας.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/7_σχέδιο-δράση-για-ύποπτο-ή-επιβεβαιωμένο-κρούσμα.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/8_μέτρα-για-wc.pdf
https://europalso.gr/wp-content/uploads/2021/11/επικαιροποιηση_covid_ΚΞΓ_Γ.docx

