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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΡΩΝ KAI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ 

COVID-19 

 

 

1) Οι δραστηριότητες των Summer Day Camps διεξάγονται σε μεγάλης έκτασης υπαίθριους 

χώρους και εξωτερικές εγκαταστάσεις, που απολυμαίνονται καθημερινά 

2) Οι εσωτερικοί χώροι που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών έχουν 

το απαραίτητο μέγεθος, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα αποστάσεων και 

απολυμαίνονται σε καθημερινή βάση μαζί με το σύνολο του εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείται.  

3) Οι εκπαιδευτές και εργαζόμενοι του Oasispark είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις 

ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την προστασία απέναντι στον Κορωνοϊό COVID-19.  

Εφαρμόζουν εβδομαδιαία το self-test και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα 

ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες και θα μπαίνουν σε καραντίνα.  Κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων με τα παιδιά θα φοράνε μάσκα και θα απολυμαίνουν τα χέρια τους σε 

τακτά χρονικά διαστήματα.  

4) Οι συμμετέχοντες στα Summer Day Camps είναι επίσης υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις 

σχετικές διατάξεις που τους αφορούν.  Σε περίπτωση που το παιδί ή ένα μέλος της 

οικογένειας του παρουσιάζει συμπτώματα μεταδοτικής ασθένειας θα πρέπει ο γονέας/ 

κηδεμόνας να επικοινωνεί άμεσα με το Oasispark και να κρατάει το παιδί του σε 

καραντίνα. 

5) Κατά την άφιξη των παιδιών είτε στο πούλμαν είτε στο Oasispark θα πρέπει - εφόσον 

υπάρξει σχετική οδηγία - να γίνεται θερμομέτρηση των παιδιών.  Σε περίπτωση που ένα 

παιδί έχει πυρετό θα πρέπει να επιστρέφει στο σπίτι. 

6) Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε ομάδες που δε θα ξεπερνούν τα δέκα 

άτομα.  Λόγω της φύσης του προγράμματος θα γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια να 

κρατηθούν τα μέτρα αποστάσεων.   

7) Τα παιδιά θα έχουν μαζί τους το ατομικό τους παγούρι το οποίο θα χρησιμοποιούν για 

νερό. Δε θα επιτρέπεται σε παιδιά να μοιράζονται φαγητό/ νερό ή να πίνουν κατευθείαν 

από βρύση.  Το φαγητό δεν θα είναι διαθέσιμο σε μορφή μπουφέ αλλά θα προσφέρεται 

στα παιδιά σε ατομικό προ-σερβιρισμένο δίσκο. 

8) Τα παιδιά θα πλένουν τα χέρια τους πριν το φαγητό και σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Θα 

δοθούν οδηγίες για τη σωστή μέθοδο πλυσίματος χεριών. Για όλες τις δραστηριότητες 

που κάνουν χρήση κοινού εξοπλισμού θα πραγματοποιείται επιπλέον χρήση 

αντισηπτικού. 
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