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Αγαπητέ γονέα

Οι  Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Λαρισαίων θα λειτουργήσουν κανονικά , έχοντας 
προετοιμαστεί κατάλληλα οι χώροι, τηρώντας όλα τα  μέτρα προστασίας για την 
υγεία και ασφάλεια παιδιών και προσωπικού όπως αυτά ορίστηκαν από την 
επιστημονική επιτροπή λοιμοξιολόγων του ΕΟΔΥ, έχοντας δημιουργήσει ένα 
φιλόξενο και προστατευμένο περιβάλλον για τα παιδιά του Δήμου μας.
Να είστε βέβαιοι ότι προτεραιότητά μας ήταν και θα είναι η ασφάλεια και η υγιεινή 
των παιδιών σας καθώς και η ομαλή προσαρμογή τους, ούτως ώστε και με τις 
συνθήκες του Covid-19, τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια να περνούν τη μέρα τους 
ευχάριστα και δημιουργικά.
Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα τα χρόνια και ιδιαίτερα 
σήμερα.
Ζητούμε τη συνεργασία σας και την κατανόησή σας για το καλό όλων μας.
Μετά από συνάντηση με τους αρμόδιους και την ανακοίνωση του Υπουργείου θα 
θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

 Η χρήση μάσκας  για τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών είναι προαιρετική, ενώ είναι 
υποχρεωτική για το προσωπικό και τους γονείς κατά την προσέλευση και την αποχώρηση  
από τους Παιδικούς Σταθμούς 

 Παιδιά  με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετός, βήχας) ή και γαστρεντερικού 
(π.χ. διάρροιες, έμετοι)  θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι και οι γονείς να ενημερώνουν 
τον Παιδικό Σταθμό και η επιστροφή στο σχολείο θα γίνεται σύμφωνα με τη κρίση του 
θεράποντος ιατρού και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 Τηρείτε τους  κανόνες ατομικής υγιεινής και στο σπίτι , όπως καλό πλύσιμο χεριών για 20 
δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό, φτέρνισμα στον αγκώνα, τηρώντας τις αποστάσεις.

 Προγραμματίστε εμβολιασμούς που έχουν καθυστερήσει

Ευχαριστούμε και ευχόμαστε Καλή,  Δημιουργική & Ευλογημένη Χρονιά
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