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Η Κυβέρνηση του Κρατιδίου της Βαυαρίας αποφάσισε τα εξής:  

Διεξαγωγή των μαθημάτων από την Δευτέρα, 22.02.: 

Από τις 22.02. θα γίνεται και πάλι στους ακόλουθους σχολικούς τύπους ή στις ετήσιες 

βαθμίδες το μάθημα με φυσική παρουσία: 

 Στο βασικό δημοτικό σχολείο όλων των ετήσιων βαθμίδων (1 έως 4) 

 Στα δευτεροβάθμια και επαγγελματικά σχολεία όλων των τελευταίων τάξεων 

 Στα σχολεία ειδικής αγωγής οι ετήσιες βαθμίδες 1 έως 4 (συμπεριλαμβανομένων 

και των ιδρυμάτων σχολικής προετοιμασίας) οι τελευταίες τάξεις καθώς και η 

δευτεροβάθμια και η επαγγελματική εκπαίδευση στα βασικά σημεία υποστήριξης 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, πνευματική ανάπτυξη, σωματική και 

κινητική ανάπτυξη, όραση και περαιτέρω ανάγκη υποστήριξης, ακοή και περαιτέρω 

ανάγκη υποστήριξης. 

(Προσοχή: Στα κέντρα υποστήριξης ειδικής αγωγής συνεχίζεται το μάθημα εξ 

αποστάσεως στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξαίρεση τις τελευταίες τάξεις). 

 Τα σχολεία για ασθενείς ξαναρχίζουν το μάθημα στην τάξη με φυσική παρουσία 

σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας της δημόσιας υγείας των κλινικών. 

Σε όλες τις άλλες τάξεις ή τις ετήσιες βαθμίδες πραγματοποιείται μάθημα εξ 

αποστάσεως μέχρι νεωτέρας. 

 

Οδηγίες σχετικά με την οργάνωση των μαθημάτων από τις 22.02.: 

 Όπου μπορεί να τηρηθεί η ελάχιστη απόσταση των 1,5 μέτρων, είναι δυνατό το 

μάθημα σε όλη την τάξη. 

 Όπου δεν μπορεί να τηρηθεί η ελάχιστη απόσταση των 1,5 μέτρων, θα γίνεται κατά 

κανόνα μάθημα εναλλάξ. Αυτό σημαίνει ότι η τάξη θα διαχωριστεί και θα γίνεται 

μάθημα εναλλάξ στην τάξη με φυσική παρουσία και μάθημα εξ αποστάσεως. 

 

Σας εφιστούμε την προσοχή στο εξής: Όταν σε μία περιοχή η επίπτωση των επτά 

ημερών υπερβαίνει τον αριθμό 100, τότε εκεί θα γίνεται κατά κανόνα συνεχώς μάθημα 

εξ αποστάσεως (αυτό σημαίνει κανένα μάθημα στο σχολείο). Περαιτέρω λεπτομέρειες 

θα μάθετε από το σχολείο σας. 
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Για μαθήτριες και μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα στο σχολικό κτίριο με φυσική 

παρουσία λαμβάνουν και πάλι χώρα ολοήμερες δραστηριότητες και η επίβλεψη το 

μεσημέρι. Η συμμετοχή είναι όμως εκούσια. 

Οδηγίες για την προστασία κατά της μόλυνσης στο σχολικό κτίριο 

 Το διδαχτικό προσωπικό πρέπει να φοράει μία ιατρική μάσκα προστασίας του 

στόματος και της μύτης. 

 Οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να φορούν όπως και πριν μάσκες 

καθημερινότητας ή κοινότητας στο σχολικό κτίριο. Συνιστάται όμως μία ιατρική 

μάσκα προστασίας του στόματος και της μύτης. 

 Έχουν προγραμματιστεί εκούσια και δωρεάν τεστ Sars-Cov-2 για μαθήτριες και 

μαθητές καθώς και για το διδαχτικό προσωπικό. Περαιτέρω πληροφορίες θα λάβετε 

το γρηγορότερο δυνατό από το σχολείο σας. 

 

Φροντίδα έκτακτης ανάγκης από την Δευτέρα, 22.02. 

 Στα σχολεία κατώτερης και γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρακτικά 

γυμνάσια, οικονομικές σχολές και γυμνάσια συνεχίζεται η φροντίδα έκτακτης 

ανάγκης χωρίς μεταβολές, εφ’ όσον υπάρχουν επαρκείς χώροι και επαρκές 

προσωπικό. 

 Στα βασικά δημοτικά σχολεία και στα κέντρα ειδικής αγωγής είναι πολύ 

περιορισμένες οι δυνατότητες σε προσωπικό και σε χώρους. Γι’ αυτόν τον λόγο 

σας παρακαλούμε να κάνετε μόνο τότε χρήση της φροντίδας έκτακτης ανάγκης 

όταν κατά τ’ άλλα δεν έχετε καμία δυνατότητα φροντίδας για το παιδί σας. 

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το σχολείο σας για περαιτέρω πληροφορίες. 

 

Προσωρινή άδεια απουσία για μαθήτριες και μαθητές 

Το σχέδιο προστασίας της δημόσιας υγείας εξασφαλίζει μία συνολική προστασία κατά 

της μόλυνσης στα σχολεία μας. Εάν ορισμένες μαθήτριες και μαθητές (ή οι κηδεμόνες 

τους) έχουν όμως φόβο από μία μόλυνση και διακρίνουν για αυτούς προσωπικά έναν 

μεγαλύτερο κίνδυνο παρ’ όλο που σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση δεν ανήκουν σε 

μία ομάδα υψηλού κινδύνου, τότε δύναται να υποβληθεί αίτηση άδειας απουσίας στην 

διεύθυνση του σχολείου για εκείνες τις περιπτώσεις που το μάθημα γίνεται στην τάξη 

με φυσική παρουσία. 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν σε αυτήν την περίπτωση να συμμετέχουν 

ενδεχομένως στο μάθημα εξ αποστάσεως της εκάστοτε κατηγορίας. Δεν υφίσταται 
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όμως απαίτηση διεξαγωγής μαθήματος εξ αποστάσεως. Αυτή η δυνατότητα άδειας 

απουσίας υπάρχει όμως προσωρινά μέχρι το επόμενο βήμα ανοίγματος των σχολείων. 

Τις ημέρες που πραγματοποιούνται προαναγγελθείσες εξετάσεις επίδοσης οι 

μαθήτριες και οι μαθητές που έχουν λάβει άδεια απουσίας μπορούν να πάνε στο 

σχολείο. 


