
Οδηγίες Ασφάλειας COVID-19 για το Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό 

Πρόγραμμα «Ο Σταγονούλης» 

Η ΕΥΔΑΠ, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτείας, λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της υγείας των μικρών μας φίλων, των 
εκπαιδευτικών και γενικότερα όλων όσοι επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της.  

Η απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας και η συνδρομή όλων μας, 
μικρών και μεγάλων, σε αυτήν την προσπάθεια είναι απαραίτητη, για να 
διατηρήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, να περάσουμε όμορφα και 
κυρίως να παραμείνουμε υγιείς.  

Κατά την επίσκεψή σας στην ΕΥΔΑΠ παρακαλούμε για την τήρηση των 
παρακάτω οδηγιών: 

 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4919/Β/24-10-2021, για την είσοδό σας στις 
εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ παρακαλείστε οι εκπαιδευτικοί και οι 
συνοδοί να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφα, μαζί με την 
αστυνομική σας ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο 
αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας: 

 Πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή 

 Πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ έως 6 μήνες από τη διάγνωση, ή 

 Βεβαίωση αποτελέσματος αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για 
κορωνοϊό COVID-19 PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών 

 Οι μαθητές πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών, προκειμένου να 
παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους 
επισκέπτες και σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
μέσα κι έξω από την αίθουσα. 

 Καθόμαστε στις καρέκλες μας, όπως μας υποδείξει το προσωπικό της 
Εταιρείας και φροντίζουμε πάντοτε να τηρούμε απόσταση 1,5 μέτρου 
από τον διπλανό μας ή από τη διπλανή μας.   

 Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού, χυμών κι αναψυκτικών, ούτε  
μέσα στον χώρο του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά ούτε και σε 
οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο της ΕΥΔΑΠ. Μπορούμε πολύ 
ευχαρίστως να σας προτείνουμε χώρους, όπου τα παιδιά θα φάνε μετά 
την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 Χρησιμοποιείστε το αλκοολούχο διάλυμα πριν την είσοδο, και κατά την 
έξοδό σας από την αίθουσα του εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και βάσει των τετραγωνικών της αίθουσας 
του εκπαιδευτικού προγράμματος ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών (παιδιά, 
δάσκαλοι και συνοδοί) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 28 άτομα.  
 
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι καθημερινά πραγματοποιούνται εντατικές 
απολυμάνσεις στην αίθουσα του εκπαιδευτικού προγράμματος και στα WC, 
βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ. 


