
CoViD19 self-tests: ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες στα Θερινά Προγράμματα (μαθητές και 

προσωπικό), για να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει κάθε Δευτέρα (ή την πρώτη ημέρα της 

εβδομάδας που θα παρουσιαστούν στο Camp) να προσκομίζουν Βεβαίωση Αρνητικού 

Self-Test του τελευταίου 24-ώρου (αντίστοιχη αυτής, που προσκόμιζαν για την είσοδό 

τους στο σχολείο τους).

Θερμομέτρηση: ΟΛΟΙ οι προσερχόμενοι στο Summer Camp (μαθητές και προσωπικό) θα 

θερμομετρούνται καθημερινά σε σταθμούς θερμομέτρησης. 

Άφιξη & Αναχώρηση: Η ώρα άφιξης θα είναι καθημερινά από 8:00 π.μ. έως 9:00 π.μ. 

Υποδοχή: Ο χρόνος από την άφιξη έως  την έναρξη των Προγραμμάτων ορίζεται ως 

«χρόνος υποδοχής», οπότε και τα παιδιά θα συγκεντρώνονται με τον υπεύθυνο της 

ομάδας τους σε σκιερά σημεία του campus με ευχάριστο πρόγραμμα. Η ώρα λήξης των 

Προγραμμάτων είναι 5:00 μ.μ. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το έντυπο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021 ΤΟΥ Ε.Ε.Ι., όπου 

θα βρείτε λεπτομερή περιγραφή του τρόπου παράδοσης-παραλαβής των παιδιών από 

τους εγκεκριμένους συνοδούς τους.

Μικρές-κλειστές ομάδες: Οι μαθητές θα κάνουν τα προγράμματα του Camp στις ίδιες 

κλειστές ομάδες.

Μάσκες: Σε όλους τους χώρους και καθ’ όλη τη διάρκεια του Camp – εκτός των χρόνων 

άθλησης και φαγητού – ΟΛΟΙ (μαθητές και προσωπικό) θα φορούν υποχρεωτικά μάσκες.

Απολύμανση: Σε όλους τους χώρους του Camp θα υπάρχουν σταθμοί απολύμανσης 

χεριών, ώστε ΟΛΟΙ οι προσερχόμενοι να απολυμαίνουν τα χέρια τους κατά την άφιξη, 

στη διάρκεια της μέρας και πριν από την αναχώρησή τους. Επίσης θα ενθαρρύνονται να 

απολυμαίνουν τα χέρια τους και μετά την αποχώρησή τους από το Camp.

Καθαρισμός - Απολύμανση: Όλος ο κοινόχρηστος εξοπλισμός, οι τουαλέτες και οι 

επιφάνειες θα καθαρίζονται-απολυμαίνονται σε τακτική βάση κατά τη διάρκεια της κάθε 

ημέρας.

Φαγητό: Δεκατιανό και μεσημεριανό φαγητό προσφέρονται σε ατομικά πακέτα. Κάθε 

ομάδα θα συγκεντρώνεται για φαγητό με τον υπεύθυνο ομαδάρχη σε αίθουσα ή  σε 

εξωτερικό χώρο για πικνίκ.

Κολύμβηση: Πισίνα προσφέρεται καθημερινά για τους μαθητές 4ης έως 6ης Δημοτικού 

χωρίς χρήση αποδυτηρίων.

Επισκέψεις: Δεν επιτρέπονται οι μη προγραμματισμένες επισκέψεις. Οι 

γονείς/εγκεκριμένοι συνοδοί επιτρέπεται να αποβιβαστούν από το αυτοκίνητό τους 

ΜΟΝΟ με ραντεβού και επίδειξη Βεβαίωσης αρνητικού Covid-19 Self-Test του τελευταίου 

24ώρου.

Σημείωση: Οι οδηγίες/κανόνες θα αναθεωρούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών, βάσει των ιδιαίτερων 

συνθηκών της πανδημίας Covid-19.


