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Διευθυντές/ντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα:

Πρωτόκολλα Ενεργειών για τη διαχείριση κρουσμάτων Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι κατόπιν στενής συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού με το Υπουργείο Υγείας σε σειρά συναντήσεων και συσκέψεων, έχουν καταρτιστεί τρία σενάρια
διαχείρισης κρουσμάτων της Γρίπης Α (Η1Ν1) στα σχολεία τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα Α
που ακολουθεί.
Πίνακας Α
Α/Α
1
2
3

ΣΕΝΑΡΙΟ
Μεμονωμένο ή σποραδικά κρούσματα Γρίπης Α (Η1Ν1) σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού
εκτός σχολείου
Μεμονωμένο ή σποραδικά κρούσματα Γρίπης Α (Η1Ν1) σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού
εντός σχολείου
Αυξημένος αριθμός κρουσμάτων εντός σχολείου

Στην παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούνται:
• τα αναλυτικά πρωτόκολλα ενεργειών για την κάθε περίπτωση παρουσίας κρουσμάτων της Γρίπης Α
(Η1Ν1) στα σχολεία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, και Γ),
• χρήσιμα τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Πίνακας Β), καθώς και
• πρόσθετες συστάσεις και γενικές πληροφορίες για τη Γρίπη Α.
Πίνακας Β
α/α
Υπηρεσία/ Τμήμα
1
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
2
Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας
3
Γραμμή Υπουργείου Υγείας ενημέρωσης του κοινού
4
Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών
Νοσημάτων

Τηλέφωνα
22800661
22800630/631
22800651/652
22800989/965/988
22784848
22605650/651

Τηλεομοιότυπο
22428277
22428268
22428273
22809584
22771496

Πρόσθετες συστάσεις και πληροφορίες
Σημειώνεται ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Πανδημίας Γρίπης προτείνονται τα παρακάτω μέτρα:
1. Να γίνουν συστάσεις προς το προσωπικό και τους μαθητές για πιστή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής
και καθαριότητας εξοπλισμού των αιθουσών, ιδιαίτερα σε κοινόχρηστους χώρους.
− Αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο η στενή επαφή και οι μαζικές συγκεντρώσεις.
− Οι αίθουσες να αερίζονται κατά το δυνατόν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας.
2. Να αξιοποιηθεί κατάλληλα το έντυπο πληροφοριακό υλικό που σας έχει αποσταλεί και συγκεκριμένα:
− Πληροφοριακό δελτίο: να δοθεί ένα σε κάθε μαθητή και να μεταφερθεί στο σπίτι για πληροφόρηση τόσο
των μαθητών όσο και των γονιών
− Αφίσα για παιδιά: να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας
− Αφίσα για κοινό: να τοποθετηθεί στην αίθουσα προσωπικού και στις πινακίδες ανακοινώσεων
3. Να ελέγχονται σε καθημερινή βάση τα ποσοστά απουσιών των μαθητών και εξέταση κατά πόσο οι
περιπτώσεις αυτές συνδέονται με τη Γρίπη. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αποστέλλεται άμεσα ειδοποίηση στην
οικεία Διεύθυνση μέσω Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας με κοινοποίηση στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας
(τηλεομοιότυπο: 22809584).
4. Να γίνουν συστάσεις προς τις καθαρίστριες του σχολείου για συχνότερο και σχολαστικό καθαρισμό των
κοινόχρηστων χώρων. Παρ’ όλον ότι όσον αφορά τις καθαρίστριες έχει αποσταλεί επιστολή προς τις Σχολικές
Εφορείες με συγκεκριμένες οδηγίες για τον ενδεδειγμένο τρόπο καθαρισμού και απολύμανσης των
κοινόχρηστων χώρων, συστήνεται όπως εφαρμοστεί πρόγραμμα καθημερινών έλεγχων για την ορθή εφαρμογή
των μέτρων.
Όσον αφορά την ενημέρωση των γονιών έχουν ετοιμαστεί λεπτομερείς επιστολές από το Υπουργείο Υγείας οι
οποίες θα παραδοθούν στα σχολεία από λειτουργούς της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, ώστε να κοινοποιηθούν στους
γονείς.

(Χαρ. Κωνσταντίνου)
Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κοιν.:

(Δρ. Ζ. Πουλλή)
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(Αλ. Κουράτος)
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
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Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ Ή ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΓΡΙΠΗΣ Α (Η1Ν1) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Η ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(Α) Μαθητές
1. Λήψη πληροφορίας ότι μαθητής ο οποίος απουσιάζει από το σχολείο είναι πιθανό περιστατικό γρίπης.
2. Ο Διευθυντής του σχολείου επικοινωνεί με τους γονείς/ κηδεμόνες του ασθενή, επιβεβαιώνει ότι ο μαθητής έχει
εξεταστεί από ιατρό και παίρνει πληροφορίες για τη γενική του κατάσταση. Καλούνται οι γονείς όπως
τηρήσουν τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για παραμονή του παιδιού στο σπίτι για επτά ημέρες από την
ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων.
3. Ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει άμεσα την οικεία Διεύθυνση μέσω Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας με
κοινοποίηση στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας.

4. Ενημερώνονται οι συμμαθητές του ασθενή και υπενθυμίζεται το περιεχόμενο του σχετικού εντύπου που έχει
ήδη παραδοθεί στους μαθητές και τους γονείς. Τονίζεται η ανάγκη για αποφυγή επίσκεψης του μαθητή κατά
τη διάρκεια της απουσίας του από το σχολείο.
5. Γίνεται διακριτική παρακολούθηση των μαθητών της τάξης (τμήμα) για την πιθανότητα ανάπτυξης των ίδιων
συμπτωμάτων.
6. Κατά την πρώτη ημέρα επιστροφής του στο σχολείο, ο μαθητής υποστηρίζεται ψυχολογικά και
προετοιμάζονται τα άλλα παιδιά για αποδοχή του πίσω στην τάξη.
(Β) Μέλη του προσωπικού
1. Λήψη πληροφορίας ότι μέλος του προσωπικού που απουσιάζει από το σχολείο είναι πιθανό περιστατικό
γρίπης.
2. Ο Διευθυντής του σχολείου επικοινωνεί με τον ασθενή, επιβεβαιώνει ότι έχει εξεταστεί από ιατρό και παίρνει
πληροφορίες για τη γενική του κατάσταση. Καλείται ο ασθενής όπως τηρήσει τις οδηγίες του Υπουργείου
Υγείας για παραμονή στο σπίτι για επτά ημέρες από την ημέρα έναρξης των συμπτωμάτων.
3. Ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει άμεσα την οικεία Διεύθυνση μέσω Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας με
κοινοποίηση στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας (τηλεομοιότυπο: 22809584).
4. Ενημερώνονται οι συνάδελφοι του ασθενή και υπενθυμίζεται το περιεχόμενο του σχετικού εντύπου για τη
γρίπη. Τονίζεται η ανάγκη για αποφυγή επίσκεψης του ασθενή κατά τη διάρκεια της απουσίας του από το
σχολείο.
5. Ενημερώνονται επίσης και οι μαθητές του ασθενή ενώ γίνεται διακριτική παρακολούθηση των μαθητών της
τάξης για την πιθανότητα ανάπτυξης των ίδιων συμπτωμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ Ή ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΓΡΙΠΗΣ Α (Η1Ν1) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ή ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σε περίπτωση που περιέλθει στην αντίληψή σας ή σας παραπονεθεί μαθητής ότι παρουσιάζει συμπτώματα
γρίπης όπως:
•

Πυρετός

•

Συμπτώματα από το αναπνευστικό όπως βήχα ή ρινική καταρροή

•

Πονόλαιμος

•

Φτάρνισμα

ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΝΟΗΣΕΤΕ, πιθανόν να είναι Γρίπη Α (Η1Ν1)
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
(Α) Μαθητές
1. Κατά τη διάρκεια των ενεργειών το προσωπικό του σχολείου που εμπλέκεται, λαμβάνει τα μέτρα ατομικής
προστασίας που έχει στη διάθεσή του (μάσκα και γάντια σε περίπτωση άμεσης επαφής με τον ασθενή).
2. Δίνεται μάσκα στον μαθητή, καθαρίζονται τα χέρια του με αντισηπτικό διάλυμα και οδηγείται σε
ξεχωριστό χώρο του σχολείου ο οποίος έχει προαποφασιστεί. Το ιατρείο του σχολείου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τις ημέρες που δεν χρησιμοποιείται από τη Σχολιατρική Υπηρεσία.
3. Δίνονται στο μαθητή χαρτομάντιλα και πλαστική σακούλα για απόρριψή τους.
4. Ενημερώνονται οι γονείς/ κηδεμόνες του παιδιού για την κατάσταση της υγείας του από τη Διεύθυνση του
σχολείου. Οι γονείς παραλαμβάνουν το παιδί τους και το μεταφέρουν οι ίδιοι στην κλινική γρίπης της
επαρχίας τους ή επικοινωνούν με τον προσωπικό τους ιατρό.
5. Σε περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει σοβαρά συμπτώματα ενημερώνονται οι γονείς του παιδιού και
καλείται ασθενοφόρο το οποίο το μεταφέρει χωρίς καθυστέρηση στο αντίστοιχο νοσοκομείο για
περαιτέρω εξέταση και θεραπεία.
6. Μετά την αποχώρηση του ασθενούς, τόσο ο ατομικός του εξοπλισμός (καρέκλα, θρανίο) όσο και ο γενικός
εξοπλισμός της τάξης με τον οποίο πιθανό να ήρθε σε επαφή, καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Η ίδια
διαδικασία ακολουθείται για την αίθουσα παραμονής του ασθενούς μετά από την απομάκρυνση του από
το σχολείο.
7. Ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει άμεσα την οικεία Διεύθυνση μέσω Επαρχιακού Γραφείου
Παιδείας με κοινοποίηση στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας.
8. Ενημερώνονται οι συμμαθητές του ασθενή και υπενθυμίζεται το περιεχόμενο του σχετικού εντύπου που
έχει ήδη παραδοθεί στους μαθητές και τους γονείς. Τονίζεται η ανάγκη για αποφυγή επισκέψεων κατά τη
διάρκεια της απουσίας του ασθενούς από το σχολείο.

9. Γίνεται διακριτική παρακολούθηση των μαθητών της τάξης για την πιθανότητα ανάπτυξης των ίδιων
συμπτωμάτων.
10. Κατά την πρώτη ημέρα επιστροφής του στο σχολείο, ο μαθητής υποστηρίζεται ψυχολογικά και
προετοιμάζονται τα άλλα παιδιά για αποδοχή του πίσω στην τάξη.
(Β) Μέλη του προσωπικού
1. Κατά τη διάρκεια των ενεργειών το προσωπικό του σχολείου που εμπλέκεται, λαμβάνει τα μέτρα ατομικής
προστασίας που έχει στη διάθεσή του (μάσκα και γάντια σε περίπτωση άμεσης επαφής με τον ασθενή).
2. Δίνεται μάσκα στον ασθενή, καθαρίζει τα χέρια του με αντισηπτικό διάλυμα και καλείται να μεταβεί στο
νοσοκομείο ή στον προσωπικό του ιατρό για εξακρίβωση της κατάστασής του.
3. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα είναι σοβαρά και ο ασθενής δεν μπορεί να μεταβεί στο γιατρό, ο
Διευθυντής καλεί ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ενώ φροντίζει να ειδοποιηθεί σχετικά
οικείο πρόσωπο του ασθενούς.
4. Μετά την αποχώρηση του ασθενούς, τόσο ο ατομικός του εξοπλισμός (καρέκλα, έδρα) όσο και ο γενικός
εξοπλισμός της τάξης με τον οποίο πιθανό να ήρθε σε επαφή, καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Η ίδια
διαδικασία ακολουθείται για την αίθουσα παραμονής του ασθενούς μετά από την απομάκρυνση του από
το σχολείο.
5. Ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει άμεσα την οικεία Διεύθυνση μέσω Επαρχιακού Γραφείου
Παιδείας με κοινοποίηση στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας.
6. Ενημερώνονται οι συνάδελφοι και οι μαθητές του ασθενή και υπενθυμίζεται το περιεχόμενο του σχετικού
εντύπου που έχει ήδη παραδοθεί στους μαθητές και τους γονείς. Τονίζεται η ανάγκη για αποφυγή
επισκέψεων κατά τη διάρκεια της απουσίας του ασθενούς από το σχολείο.
7. Γίνεται διακριτική παρακολούθηση των μαθητών της τάξης/των τάξεων του ασθενούς για την πιθανότητα
ανάπτυξης των ίδιων συμπτωμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΓΡΙΠΗΣ Α (Η1Ν1) ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Σε περίπτωση που στο χώρο του σχολείου παρουσιαστεί αυξημένος αριθμός περιστατικών γρίπης, γίνονται οι πιο
κάτω ενέργειες από το προσωπικό του σχολείου
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:
1. Κατά τη διάρκεια των ενεργειών το προσωπικό του σχολείου που εμπλέκεται, λαμβάνει τα μέτρα ατομικής
προστασίας που έχει στη διάθεσή του (μάσκα και γάντια σε περίπτωση άμεσης επαφής με τους ασθενείς).
2. Δίνονται μάσκες στους ασθενείς (μαθητές/ μέλη του προσωπικού) καθαρίζονται τα χέρια τους με αντισηπτικό
διάλυμα και οδηγούνται σε ξεχωριστό χώρο του σχολείου ο οποίος έχει προαποφασιστεί. Το ιατρείο του
σχολείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τις ημέρες που δεν χρησιμοποιείται από τη Σχολιατρική
Υπηρεσία.
3. Δίνονται στους ασθενείς χαρτομάντιλα και πλαστική σακούλα για απόρριψή τους.
4. Ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει άμεσα την οικεία Διεύθυνση μέσω Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας με
κοινοποίηση στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας.
5. Ενημερώνεται η Σχολιατρική Υπηρεσία για τα περιστατικά η οποία στη συνέχεια ενημερώνει το Υπουργείο
Υγείας (Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων, τηλ.: 22605650/651).
6. Η Ομάδα της Σχολιατρικής Υπηρεσίας μεταβαίνει στο σχολείο και αξιολογεί την όλη κατάσταση σε
συνεργασία με την Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων του
Υπουργείου Υγείας.
7. Ειδοποιούνται οι γονείς ώστε να παραλάβουν το παιδί τους και να το μεταφέρουν οι ίδιοι στην κλινική γρίπης
της επαρχίας τους ή στον προσωπικό τους ιατρό. Οι ενήλικες ασθενείς μεταβαίνουν από μόνοι τους στο
νοσοκομείο ή με τη βοήθεια οικείου τους προσώπου. Για τα εξαιρετικά κρίσιμα περιστατικά ειδοποιείται
ασθενοφόρο.
8. Η Σχολιατρική Υπηρεσία ενημερώνει τους γονείς/ κηδεμόνες των παιδιών για το πρόβλημα με το σχετικό
ενημερωτικό έντυπο και αν κριθεί απαραίτητο με προσωπική επικοινωνία μαζί τους στο σχολείο.
9.

Μετά την αποχώρηση των ασθενών, τόσο ο ατομικός εξοπλισμός τους (καρέκλα, θρανίο, έδρα) όσο και ο
γενικός εξοπλισμός της τάξης με τον οποίο πιθανό να ήρθαν σε επαφή, καθαρίζονται και απολυμαίνονται. Η
ίδια διαδικασία ακολουθείται για την αίθουσα παραμονής τους μέχρι την απομάκρυνσή τους από το σχολείο.

10. Ενημερώνονται οι συμμαθητές / συνάδελφοι των ασθενών και υπενθυμίζεται το περιεχόμενο του σχετικού
εντύπου που έχει ήδη παραδοθεί στα σχολεία. Τονίζεται η ανάγκη για αποφυγή επισκέψεων στους ασθενείς
κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από το σχολείο.
11. Γίνεται διακριτική παρακολούθηση των υπόλοιπων μαθητών / μελών του προσωπικού για την πιθανότητα
ανάπτυξης των ίδιων συμπτωμάτων.
12. Κατά την πρώτη ημέρα επιστροφής τους στο σχολείο, οι ασθενείς υποστηρίζονται ψυχολογικά και
προετοιμάζονται τα άλλα παιδιά / μέλη του προσωπικού για αποδοχή τους πίσω στις τάξεις.

