Για ποιους ισχύει από τις 26 Οκτωβρίου 2020 η υποχρεωτική χρήση
μάσκας στα σχολεία;
Από τις 26 Οκτωβρίου 2020, όλες οι μαθήτριες και όλοι οι μαθητές πρέπει να φορούν μάσκα
στόματος-μύτης στο σχολικό κτίριο και στους χώρους του σχολείου. Επιπλέον, οι μαθήτριες
και οι μαθητές από την 5η τάξη και άνω πρέπει να φορούν μάσκα και στο μάθημα καθώς και
στη θέση τους στην τάξη.

Πρέπει να φορούν μάσκα και οι μαθήτριες/μαθητές των δημοτικών
σχολείων / της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Οι μαθήτριες/μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρέπει να φορούν
μάσκα στόματος-μύτης, εφόσον παραμένουν στη σχολική αίθουσα στον χώρο του
μαθήματος. Στο λοιπό σχολικό κτίριο και στους χώρους του σχολείου παραμένει αμετάβλητη
η υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Ποια άτομα στα σχολεία απαλλάσσονται από την υποχρεωτική χρήση
μάσκας;
Όλα τα άτομα, τα οποία κατά τη λειτουργία του σχολείου βρίσκονται στο σχολικό κτίριο ή
στην εδαφική έκταση του σχολείου, είναι γενικά υποχρεωμένα να φορούν μάσκα στόματοςμύτης. Από αυτόν τον κανονισμό αποκλείονται μόνο τα άτομα, τα οποία για ιατρικούς λόγους
δεν μπορούν να φορούν μάσκα στόματος-μύτης. Αυτό πρέπει να το αποδεικνύουν με μία
ιατρική βεβαίωση, την οποία θα πρέπει να προσκομίζουν σε περίπτωση που ζητηθεί.
Οι μαθήτριες/μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν πρέπει να φορούν
μάσκα στόματος-μύτης, εφόσον παραμένουν στη σχολική αίθουσα στον χώρο του
μαθήματος.
Επιπρόσθετα, η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική για το διδακτικό προσωπικό, το
προσωπικό φροντίδας και το λοιπό προσωπικό, εφόσον τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5
μέτρου από τα άλλα άτομα στον χώρο. Εκτός αυτού, στις παραδόσεις, σε συζητήσεις και στα
καθίσματα στην αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να αποφευχθεί η τήρηση της ελάχιστης
απόστασης, εφόσον εξασφαλίζεται η ειδική ιχνηλασιμότητα με σταθερές θέσεις και ένα
πλάνο θέσεων σύμφωνα με την § 2α, εδάφιο 2 της διάταξης για την προστασία από τον
κορονοϊό.
Η υποχρεωτική χρήση μάσκας, επίσης, δεν είναι αναγκαία στα καθίσματα των σχολικών
κυλικείων (σύμφωνα με την § 14, εδάφιο 2 της διάταξης για την προστασία από τον
κορονοϊό).
Επιπλέον, μάσκα δεν πρέπει να φορούν οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμμετέχουν σε
προγράμματα ολοήμερης σχολικής φροντίδας και παραμένουν εντός των χώρων φροντίδας
και/ή σε καθορισμένες περιοχές του εξωτερικού χώρου. Αυτό ισχύει και όταν η σχολική
φροντίδα πραγματοποιείται σε σταθερές ομάδες και αποκλείεται να αναμειχθούν προσωπικά
διάφορες ομάδες φροντίδας μεταξύ τους.

Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική ακόμα και για τα μέλη φορέων συμμετοχής στο
σχολείο, εφόσον τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου από τα άλλα άτομα στον χώρο. Η
τήρηση της ελάχιστης απόστασης μπορεί να αποφευχθεί, εφόσον εξασφαλίζεται η ειδική
ιχνηλασιμότητα σύμφωνα με την § 2α, εδάφιο 2 της διάταξης για την προστασία από τον
κορονοϊό.

Το παιδί μου πρέπει να φοράει μάσκα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
στην αυλή του σχολείου;
Στα διαλείμματα επιτρέπεται να μην χρησιμοποιείται η μάσκα στόματος-μύτης κατά την
κατανάλωση φαγητού και ποτών, εφόσον τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου από τα
άλλα άτομα στο σχολικό κτίριο ή όταν τα φαγητά και τα ποτά καταναλώνονται σε σταθερές
θέσεις στη σχολική αίθουσα.

Ποιοι είναι οι κανονισμοί για τον σωστό αερισμό κατά τη λειτουργία του
σχολείου;
Ο αερισμός των χώρων στα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη
σημαντική μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον κορονοϊό μέσω αερολυμάτων. Σε αυτήν
την περίπτωση, τα σχολεία στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία πρέπει να τηρούν τις πρόσφατες
συστάσεις της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Εδώ περιλαμβάνονται
τα εξής: Κάθε 20 λεπτά αερισμός κατά ριπές και διασταυρούμενος εξαερισμός, όπου είναι
εφικτό, καθώς και αερισμός των χώρων καθ' όλη τη διάρκεια κάθε διαλείμματος.

Ισχύουν νέοι κανονισμοί για την αθλητική εκπαίδευση;
Η τεταμένη ακόμα κατάσταση της μόλυνσης δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση των
σχολικών αθλημάτων χωρίς περιορισμούς. Οι προδιαγραφές για την υγιεινή και την
προστασία από μόλυνση πρέπει να τηρούνται αναλόγως και με όλη τη δέουσα προσοχή.
Ωστόσο, είναι σημαντικό τα σχολικά αθλήματα και ιδιαίτερα το μάθημα της γυμναστικής να
εκτελούνται ιδίως στην τρέχουσα κατάσταση, για να δίνουν τη δυνατότητα για κίνηση, να
επιδρούν ευεργετικά για την υγεία, να προσφέρουν μία εξισορρόπηση σε αυτήν την
ασυνήθιστη κατάσταση στα σχολεία και να επιτρέπουν την προετοιμασία για το πρακτικό
μέρος των αθλητικών εξετάσεων για το απολυτήριο καθώς και για άλλους κύκλους σπουδών.
Μετά τις φθινοπωρινές διακοπές, το μάθημα της γυμναστικής εκτελείται κατά κανόνα στις
αθλητικές αίθουσες λόγω των καιρικών συνθηκών. Προϋπόθεση για τη χρήση των αθλητικών
αιθουσών είναι η κατάσταση του αερισμού, η οποία πρέπει να επιτρέπει την κυκλοφορία του
αέρα και να περιορίζει τη συγκέντρωση αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα της σχολικής
αίθουσας.
Η κατάσταση για τη χρήση των αθλητικών αιθουσών πρέπει να αναλύεται επιτόπου από τους
φορείς του σχολείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και οι
αίθουσες πρέπει να εγκρίνονται ανάλογα. Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να φροντίζει
ενεργά για τον διασταυρούμενο εξαερισμό με άνοιγμα των πορτών και/ή των παράθυρων. Σε

αυτήν την περίπτωση, τα ενδιάμεσα διαχωριστικά τοιχώματα σε αίθουσες πολλαπλής χρήσης
πρέπει να ανυψώνονται κάθε μία ώρα.
Περαιτέρω σχετικές υποδείξεις μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Παιδείας.

