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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ  
Ενημέρωση Γονέων 

Το παρόν κείμενο αποτελεί προσάρτημα του Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Κρίσεων του  Δημοτικού Σχολείου Νέας Σάντας  που περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
επισημάνσεις και ενέργειες για την αποτελεσματική προφύλαξη των μαθητών και 
του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς. 

Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο έχει φροντίσει για την ασφάλεια και 
προστασία του μαθητικού πληθυσμού κατά τη στιγμή του συμβάντος (σεισμού/ 
πυρκαγιάς), την παροχή Α΄ βοηθειών σε παιδιά που τυχόν τραυματιστούν, την 
ασφαλή εκκένωση του διδακτηρίου προς το χώρο καταφυγής και την προστασία 
των μαθητών μέχρι την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες. Οι ενέργειες 
αυτές συμπεριλαμβάνονται στο καταρτισθέν Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων που 
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

 Έχει δομηθεί ακολουθώντας πιστά τις σχετικές οδηγίες του Οργανισμού 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)  

 Περιλαμβάνει με λεπτομέρειες όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη 
διαδικασία διαφυγής από το εσωτερικό του σχολικού κτιρίου μέχρι την 
έξοδο από αυτό καθώς και την προσέγγιση και παραμονή στον ασφαλή χώρο 
καταφυγής.  

Ωστόσο, για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση οποιασδήποτε 
ενδεχόμενης κατάστασης είναι απαραίτητη η συντονισμένη δική σας δράση ως 
εξής: 

 Σε περίπτωση κατάστασης κρίσης (σεισμός/ πυρκαγιά) μην επιχειρήσετε να 
επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το σχολείο, διότι θα δυσχεράνετε την 
προσπάθεια επικοινωνίας του σχολείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την 
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών (παροχή Α΄ βοηθειών, πυρόσβεση κ.λπ.).  

 Προσεγγίστε το σχολικό χώρο κατά το δυνατόν χωρίς αυτοκίνητο ή 
σταθμεύστε όσο πιο μακριά από το σχολείο γίνεται και σε καμιά περίπτωση 
πλησίον της Διπλής Μεγάλης εισόδου και προσεγγίστε με τα πόδια, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ακώλυτη διέλευση των οχημάτων (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά οχήματα).  

 Κατά την άφιξή σας, αναζητήστε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς που θα 
σας ενημερώσουν για το χώρο καταφυγής και τη διαδικασία παραλαβής των 
παιδιών σας.  

 Εισερχόμενοι στο σχολικό χώρο, κατευθυνθείτε αμέσως στο σημείο του 
χώρου καταφυγής όπου είναι συγκεντρωμένη η τάξη των παιδιών σας, τα 
οποία θα παραλάβετε μόνο αφού ενημερώσετε τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό και αφού βεβαιωθείτε πως αυτός σημείωσε στη σχετική 
κατάσταση την αποχώρηση του παιδιού. Αν έχετε παιδιά σε περισσότερες 
της μίας τάξης, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.  

 Αν η σωματική και ψυχολογική κατάσταση του παιδιού σας επιτρέπει την 
αποχώρηση, παρακαλούμε αποχωρήστε από το σχολικό χώρο, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη 
επίβλεψη των μαθητών.  
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