
Θέμα:   Επικαιροποίηση ΚΞΓ για τον ιό SARS-COV-2 
 

 ΦΕΚ 3630/B/31-8-2020 που προβλέπει την υποχρεωτική χρήση 

μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, από το 

προσωπικό και τους επισκέπτες – εκπαιδευόμενους ή 

οποιονδήποτε άλλο εισέλθει στον εσωτερικό χώρο του Κέντρου 

Ξένων Γλωσσών. (πατήστε εδώ) 

 ΦΕΚ 3611/Β/29-8-20 που προβλέπει την υποχρεωτική χρήση 

μάσκας σε εξωτερικούς χώρους συνάθροισης κοινού, που 

παρατηρείται συνωστισμός, λόγω δραστηριότητας του Κέντρου 

Ξένων Γλωσσών (π.χ. διάλειμμα). (πατήστε εδώ) 

 ΦΕΚ 3780/Β/08-9-20 που προβλέπει τους κανόνες λειτουργίας των 

Κέντρων Ξένων Γλωσσών με τα άρθρα 19 και 20. (πατήστε εδώ) 

 Οδηγίες ΕΟΔΥ για τη χρήση μάσκας από το κοινό. (πατήστε εδώ) 

 Παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου από τον/την υπεύθυνο για 

θέματα SARS-COV-2 του ΚΞΓ αναφορικά με τα μέτρα 

αντιμετώπισης του Κορωνοϊού και τον τρόπο ασφαλούς 

λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 

 Εκπαίδευση των εργαζομένων από τον/την υπεύθυνο για 

θέματα SARS-COV-2 του ΚΞΓ για τα νέα δεδομένα σχετικά με 

την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία.   

 Υπεύθυνη Δήλωση των εργαζομένων ότι τους παρασχέθηκαν 

και έλαβαν γνώση του τρόπου χρήσης των μέσων ατομικής 

προστασίας  έναντι της COVID-19 που εφαρμόζει το Κέντρο 

Ξένων Γλωσσών. (πατήστε εδώ) 

 Τήρηση μητρώου εισερχομένων (βιβλίο Covid) για τη 

διαδικασία ιχνηλάτησης (εξαιρούνται οι εκπαιδευόμενοι για τους 

οποίους κρατείται αυστηρό παρουσιολόγιο). 

 Σήμανση: 1. Αφίσα για υποχρεωτική χρήση μάσκας καθόλη τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πατήστε εδώ) 2. 

Αυτοκόλλητο για την εναρμόνιση του ΚΞΓ σύμφωνα με τις 

οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας. 

 Επιπλέον προμήθεια των παρακάτω υλικών για το κουτί 

πρώτων βοηθειών: προστατευτικές μάσκες, γάντια μιας χρήσης, 

ολόσωμες πλαστικές ποδιές μιας χρήσης, θερμόμετρο 

απόστασης. 

 Προσαρμογή χώρου προσωρινής απομόνωσης ατόμου που 

εμφανίζει βασικά συμπτώματα λοίμωξης COVID-19  και ορισμός 

ατόμου από την επιχείρηση που θα χειριστεί το πιθανό κρούσμα.  

 Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωματολογίας COVID-19, 

ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, το οποίο χρειάζεται να 

αναλυθεί και κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης του προσωπικού. 
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