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            Οδηγίες- Προστασία.  Μένω καθαρός και υγιής. 

1. Πλένω συχνά και πολύ καλά τα χέρια µου, ιδίως πριν 
φάω ή πιω κάτι, πριν και µετά την τουαλέτα και µόλις 
µπω στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της µέρας, προσπαθώ 
να µην πιάνω το πρόσωπό µου και κυρίως το στόµα, τα 
µάτια και τη µύτη µου! 

  

2. Δεν χρησιµοποιώ πράγµατα ξένα, αλλά µόνο τα δικά 
µου. Δεν παίρνω πράγµατα από συµµαθητές ή την 
οικογένειά µου, όπως φαγητό που έχει δαγκώσει 
άλλος, µπουκαλάκι, ποτήρι, µαχαίρι, πιρούνι, κουτάλι, 
π ιάτο . Στο µπάν ιο έχω µόνο τη δ ική µου 
οδοντόβουρτσα, χτένα, πετσέτα για χέρια, πρόσωπο 
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και σώµα. Στο δωµάτιό µου χρησιµοποιώ µόνο τα δικά 
µου σεντόνια και µαξιλάρια.  
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3. Δείχνω µε άλλο τρόπο την αγάπη µου προς τους 
ανθρώπους. Αποφεύγω τις αγκαλιές και τα φιλιά. Δεν 
πιάνω τα χέρια των άλλων ανθρώπων µου. Αν θέλω να 
χαιρετήσω κάποιον προτιµώ να το κάνω µε κλειστό χέρι 
(δίνω µπουνιά, ή ενώνω τους αγκώνες µας).  

  

4. Σε περίπτωση που δεν αισθάνοµαι καλά (έχω συνάχι, 
ζαλίζοµαι, πονάει η κοιλιά µου, έχω βήχα, πονάνε τα 
κόκκαλά µου κλπ) το λέω αµέσως στους κοντινούς µου 
ανθρώπους κι εκείνοι θα µε βοηθήσουν αµέσως.  

5. Προσέχω τους µεγάλους σε ηλικία ανθρώπους και τους 
δείχνω την αγάπη µου. Πώς θα το κάνω αυτό; Μένω 
µακριά τους, δεν τους αγκαλιάζω, για να µη µεταφέρω 
τον ιό. Κάνω υποµονή και σε λίγους µήνες θα έχω τη 
χαρά να είµαι πάλι κοντά τους! 

6. Αγαπητά µου παιδιά, µένω στο σπίτι. Κάνω υποµονή, 
για να περάσει ο ιός και όλοι πάλι µετά να είµαστε µαζί. 
Μπορείτε να βρείτε τρόπους να περάσετε την ώρα σας 
όµορφα. Διαβάστε αυτά που σας στέλνω, συζητείστε τα 
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µε τους ανθρώπους σας, δείτε ταινίες, παίξτε επιτραπέζια 
παιχνίδια, διαβάστε ένα βιβλίο, κάντε γυµναστική, 
τραγουδήστε ή χορέψτε. Όλοι όµως µέσα στο σπίτι. Για 
να έχουµε τη χαρά, σε λίγο καιρό να είµαστε πάλι µαζί, 
όλοι στο σχολείο µας.  

Παρακάτω, υπάρχουν µερικές χρήσιµες οδηγίες.  

  

Θέλω να ακούτε την οικογένειά σας, να πλένετε τα 
χεράκια σας, να µην αγγίζετε το πρόσωπό σας και να 
µείνετε µακριά από µεγάλους σε ηλικία ανθρώπους. Να 
είστε σίγουροι , ότι θα περάσει! Σας θέλω όλους 
δυνατούς και χαµογελαστούς! Με αγάπη, κ. Μαργαρίτα 
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