Έτσι θα ανοίξουν τα Σχολεία. Η επίσημη ανακοίνωση υπουργείων Παιδείας και Υγείας

Η εισήγηση των ειδικών προς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας για
προαιρετική χρήση μάσκας στα σχολεία καθώς και την διενέργεια ... self test από
τους μαθητές, έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση.
Νωρίτερα, η επιτροπή στην εισήγησή της τόνισε ότι θα πρέπει να παραμείνει
προαιρετική η χρήση μάσκας στο σχολικό περιβάλλον. Μάλιστα, συστήθηκε να
γίνονται τεστ όταν υπάρχουν συμπτώματα.
Αν το τεστ είναι αρνητικό ο μαθητής συστήνεται να μένει στο σπίτι μέχρι να
εξαλειφθούν τα συμπτώματα. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος ο ασθενής
παραμένει στο σπίτι του για πέντε ημέρες και όταν επιστρέψει στο σχολείο φορά
υποχρεωτικά μάσκα για ακόμη πέντε ημέρες.
Πλέον κρίνεται ότι και τα σχολεία μπορούν να είναι μέρος της παραπάνω συνθήκης
και να λειτουργούν ακριβώς όπως η υπόλοιπη κοινωνία.
Η επίσημη κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Παιδείας και Υγείας
Η Κυβέρνηση κάνει αποδεκτή την ομόφωνη εισήγηση για τα σχολεία της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, η οποία συνεδρίασε σήμερα. Έτσι:
• Παραμένει προαιρετική η χρήση προστατευτικής μάσκας.
• Ως γενική οδηγία, όταν ένα παιδί εμφανίσει συμπτώματα παραμένει σπίτι (όπως
ισχύει με κάθε περίπτωση ίωσης ή λοίμωξης).
• Συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση συμπτωμάτων.
• Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, εφαρμόζονται τα μέτρα απομόνωσης που
ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή παραμονή σε απομόνωση επί πέντε
ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Μετά την πάροδο πέντε
ημερών απομόνωσης και εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα
μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο
χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Επιστροφή στο σχολείο με
υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2)
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ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες από την λήξη της
απομόνωσης.
• Τήρηση της υγιεινής των χεριών.
• Επαρκής αερισμός των χώρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
• Τα υγειονομικά μέτρα θα επανεξεταστούν σε περίπτωση αλλαγής των
επιδημιολογικών δεδομένων.
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