
Αναστέλλουν τη λειτουργία τους για μερικές ημέρες το 25ο Δημοτικό Σχολείο 
Λεμεσού και το Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη στην Πάφο 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) 
ανακοινώνει ότι εξαιτίας του αριθμού των κρουσμάτων που έχουν εξευρεθεί μεταξύ 
του εκπαιδευτικού και άλλου προσωπικού του σχολείου, καθώς και μαθητών/τριών 
του σχολείου, όχι μόνο χθες αλλά και κατά το προηγούμενο διάστημα, το 
25ο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού αναστέλλει τη λειτουργία του με φοίτηση των 
παιδιών για μερικές ημέρες. 

Από υγειονομικής απόψεως το σχολείο έχει απολυμανθεί και η ιχνηλάτηση 
προχωρά κατά τρόπο που μπορεί να επαναλειτουργήσει από αύριο, Δευτέρα. 
Κρίνεται όμως προτιμότερο να ανασταλεί η φοίτηση έως ότου αντικατασταθούν το 
προσωπικό καθαριότητας και οι συνοδοί που θα χρειαστεί να απουσιάσουν και 
ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγνωστικών ελέγχων μαθητών/τριών και 
εκπαιδευτικών. Όσοι γονείς ειδοποιούνται από τις υγειονομικές υπηρεσίες ή τη 
διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες. Οι γονείς 
θα ειδοποιηθούν από το σχολείο, σε μερικές ημέρες, για την επαναλειτουργία του 
με φοίτηση. 

Το Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστη στην Πάφο λόγω και της εκεί πυκνότητας θετικών 
αποτελεσμάτων σε διαγνωστικούς ελέγχους και των αναγκών να διεξαχθούν 
πρόσθετοι διαγνωστικοί έλεγχοι, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τον σημαντικό 
αριθμό παιδιών που παρέμεναν ήδη εκτός σχολείου, θα διακόψει τη φοίτηση των 
παιδιών για μερικές ημέρες, έως ότου ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες ειδικής 
πρόληψης. Οι γονείς θα ειδοποιηθούν από το σχολείο, σε μερικές ημέρες, για την 
επαναλειτουργία του με φοίτηση. 

Εξάλλου, το ΥΠΠΑΝ ενεργοποιεί από αύριο τον ειδικό μηχανισμό διαχείρισης 
σχολείων με περιστατικά κορωνοϊού προκειμένου, σε στενή συνεργασία με τις 
Υγειονομικές Υπηρεσίες, να συμβάλει στη διαδικασία ιχνηλάτησης και να 
αντιμετωπισθεί η επιδείνωση που σημειώνεται αυτές τις μέρες. Παράλληλα, ξεκινά 
και η διαδικασία εξειδικευμένης ενημέρωσης και επιμόρφωσης των ειδικών 
μονάδων κάθε σχολείου από μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας για τη λειτουργία 
των σχολείων και την εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων σε συνθήκες 
πανδημίας, καθώς και η λειτουργία του μηχανισμού εποπτείας και επιθεώρησης ως 
προς την τήρηση των κανόνων του Πρωτοκόλλου. 

 


