
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας  καταγγέλλει  το  γεγονός  ότι  εν  μέσω  πανδημίας  και  ενώ  τα  κρούσματα

αυξάνουν καθημερινά με γεωμετρική πρόοδο, δε διασφαλίζονται, ωστόσο, οι προϋποθέσεις για την

τήρηση των μέτρων αυτών από το κράτος. Τα σχολεία λειτουργούν με τους ίδιους και χειρότερους

όρους, με τους οποίους  έκλεισαν πέρσι, με πρωτοφανή πρωτόκολλα διάδοσης του ιού (50%+1 για

να κλείσει ένα τμήμα) χωρίς να έχει υλοποιηθεί κανένα από τα δίκαια αιτήματα του εκπαιδευτικού

κινήματος. Ένα νέο κλείσιμο των σχολείων θα είναι καταστροφικό για μια ολόκληρη μαθητική

γενιά.

Και ενώ στη βουλή με ένα κρούσμα σταματούν οι διαδικασίες, στα ελληνικά δημόσια σχολεία

φαίνεται  να  εργάζονται  και  να  φοιτούν  πολίτες  δεύτερης  κατηγορίας,  για  τους  οποίους  δε

λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την εξασφάλιση της προστασίας τους από τον κορωνοϊό.

Ακόμη, όπως και στις δομές υγείας έτσι και στης παιδείας τα προβλήματα είναι διαχρονικά και

πολλάκις  γνωστοποιημένα  από  τους  εργαζόμενους.  Οι  περισσότερες  σχολικές  κτιριακές  δομές

λειτουργούν σε ιδιαίτερα κακές συνθήκες και αυτό το υποδηλώνει το πρόσφατο περιστατικό με την

πτώση ψευδοροφής σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, που χάρη στην έγκαιρη αντίδραση της

δασκάλας, δεν υπήρξε τραγικό συμβάν!

Για όλους αυτούς τους λόγους:

 Ζητάμε  από  το  δήμο  να  επανελέγξει  όλα  τα  σχολικά  κτήρια,  ώστε  να  διαβεβαιωθεί  η

ασφαλής λειτουργία τους για μαθητές και εκπαιδευτικούς!

 Απαιτούμε μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ

για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

 Ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων με ευθύνη του ΕΟΔΥ, με σκοπό το σπάσιμο της

αλυσίδας μετάδοσης. 

 Καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών και  των υπόλοιπων εργαζομένων που

χρειάζεται να προσκομίσουν τεστ. 

 Να πολλαπλασιαστούν τα σημεία που ο ΕΟΔΥ πραγματοποιεί δωρεάν τεστ και να επεκταθεί

χρονικά η διαδικασία.

 Να εξασφαλιστούν κατάλληλες αίθουσες, να αραιώσουν οι μαθητές στις τάξεις, 15 μαθητές

ανά τάξη. Έγκριση όλων των τμημάτων με βάση τις ανάγκες των μαθητών. 
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 Να εξασφαλιστεί  μόνιμο προσωπικό για  την καθαριότητα για όλα τα σχολεία, ώστε να

μπορούν επί της ουσίας να τηρηθούν τα πρωτόκολλα. 

 Επιπλέον δρομολόγια για τη μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο με σκοπό να

αποφευχθεί ο συνωστισμός. 

 Αυξημένη  χρηματοδότηση  των  σχολικών  επιτροπών  με σκοπό  την  εξασφάλιση  όλων

απαραίτητων υλικών καθαρισμού, ατομικής υγιεινής και υποδομών στα σχολεία.


