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       Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, 
 
 
       είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι οι Δομές της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του 
Δήμου Λαγκαδά (Παιδικοί Σταθμοί και Κ.Δ.Α.Π.) επαναλειτουργούν από την 1η Ιουνίου 2020, μετά 
την αναστολή λειτουργίας τους για τη λήψη μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας του 
κορονωϊού (COVID-19). 
       Οι δομές  και το προσωπικό περιμένουν να υποδεχτούν και πάλι τα παιδιά σας σε ένα 
φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Για την εύρυθμη 
λειτουργία των δομών παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες για την κατανόηση και συνεργασία σας 
τηρώντας κάποιους βασικούς κανόνες και απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να προασπίσουμε την 
υγεία των παιδιών σας και του προσωπικού. Συνεπώς:  
    

- Όταν ένα παιδί εμφανίζει πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα απαγορεύεται να προσέρχεται 
στις δομές, καθώς και γονείς/κηδεμόνες με συμπτώματα δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τα 
παιδιά. Επίσης, να μην προσέρχονται παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή 
διαμένουν με άτομο που ανήκει σε αυτές.  
Παρακαλούμε να δεσμευτείτε ως προς αυτό για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

 
- Συστήνετε στους γονείς/κηδεμόνες να θερμομετρούν και να ελέγχουν τυχόν εμφάνισης 

συμπτωμάτων πριν την αναχώρηση των παιδιών από το σπίτι. 
 

- Οι γονείς/κηδεμόνες δε θα εισέρχονται στον Παιδικό Σταθμό ή Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών. Το κάθε παιδί θα παραλαμβάνεται από συγκεκριμένο μέλος του 
προσωπικού και θα οδηγείται στην αίθουσα, όπως και κατά τη διάρκεια της αποχώρησης 
του.   



 

 

 
 
 

- Ακόμα, είναι σημαντικό οι γονείς να επαναλαμβάνουν στα παιδιά: 
        
 
         ∙ Συχνό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό 
 
         ∙ Σε βήχα ή φτέρνισμα να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με τον αγκώνα ή χαρτομάντηλο,                

το οποίο θα απορρίπτουν σε κλειστό κάδο 
 
          ∙ Να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. 
 
 
 
        Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεση σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
 
 
 
 
 
 
     Με εκτίμηση,                                                          
     ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά 

       

     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΚΑΣ 

 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


