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ΘΕΜΑ: « Χρήςη μάςκασ ςτα ςχολεία: ΦΕΚ 3780/08-09-2020 & οδηγίεσ του ΕΟΔΤ »
χετ.: 1. Τπ. Απ Δ1α / ΓΠ. οικ. 55339 - ΦΕΚ 3780 / 08-09-2020
2. Σο με ημερ. 31-08-2020 ζγγραφο του ΕΟΔΤ
Χρήςη μάςκασ ςτα ςχολεία
Παρακαλοφμε ςε όςουσ γονείσ ηθτοφν διευκρινιςεισ για τθ χριςθ
μάςκασ ςτα ςχολεία να τουσ δίνετε εκτόσ από προφορικζσ επεξθγιςεισ
και το παρόν ζγγραφο όπου ζχουμε αποδελτιϊςει τισ ςχετικζσ
αναφορζσ που υπάρχουν ςε ζγγραφα του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.

Αρ. Δ1α / ΓΠ. οικ. 55339
ΦΕΚ 3780 / 08-09-2020
Άρθρο 2
Τποχρεωτική χρήςη μη ιατρικήσ μάςκασ
« 1. Η χριςθ μθ ιατρικισ (ι ιατρικισ/χειρουργικισ) μάςκασ είναι υποχρεωτικι για
τουσ μακθτζσ ςε όλεσ τισ τάξεισ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και το λοιπό προςωπικό,
κακϊσ και για τουσ επιςκζπτεσ των ςχολικϊν μονάδων. Ειδικά για τουσ μακθτζσ από
το Νθπιαγωγείο ζωσ και τθν Γ’ Δθμοτικοφ ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν

εκπαίδευςθ και εξοικείωςθ με τθν ενδεδειγμζνθ χριςθ τθσ μάςκασ. Η χριςθ μθ
ιατρικισ μάςκασ είναι υποχρεωτικι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των ςχολικϊν μονάδων,
β) ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των ςχολικϊν μονάδων όταν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ,
όπωσ ενδεικτικά κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ από τθ ςχολικι μονάδα,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ ςυνωςτιςμοφ ςε κυλικεία εξωτερικοφ χϊρου,
γ) ςτα μζςα μεταφοράσ μακθτϊν,
δ) κατά τθν περίοδο προςαρμογισ ςτο νθπιαγωγείο, από υγιι, ςτακερό ςυνοδό
(γονζα, κθδεμόνα ι άλλο πρόςωπο).
Δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ μάςκασ κατά τθ διάρκεια του φαγθτοφ και κατά τθ
διάρκεια τθσ γυμναςτικισ/άκλθςθσ.
2. Κατά τθ διαδικαςία υποςτιριξθσ από εκπαιδευτικό παράλλθλθσ ςτιριξθσ, Ειδικό
Βοθκθτικό Προςωπικό (ΕΒΠ) ι Σχολικό Νοςθλευτι, κακϊσ και ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ και ςτα Κζντρα Εκπαίδευςθσ και
Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (ΚΕΣΥ), προκρίνεται θ διαφανισ ολοπρόςωπθ
προςτατευτικι προςωπίδα ι ειδικι υφαςμάτινθ μάςκα με διαφανζσ πρόςκιο
τμιμα ςτο μζροσ του ςτόματοσ για τουσ μακθτζσ ι το προςωπικό, για τισ
περιπτϊςεισ όπου θ χειλεοανάγνωςθ αποτελεί μζςο επικοινωνίασ. Οι ςυνοδοί
μακθτϊν ςτα ΚΕΣΥ φζρουν υποχρεωτικά μθ ιατρικι μάςκα.
3. Η χριςθ τθσ χειρουργικισ μάςκασ ζναντι τθσ απλισ υφαςμάτινθσ μπορεί να
προκρικεί από τουσ γονείσ κατ’ επιλογιν τουσ ι τον κεράποντα ιατρό για παιδιά με
υποκείμενα νοςιματα, όπωσ ενδεικτικά περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα:
α) Μακθτζσ με προθγοφμενο ιςτορικό ςοβαρισ ανοςοκαταςτολισ (χθμειοκεραπεία,
μεταμόςχευςθ αιμο- ποιθτικϊν κυττάρων ι ςυμπαγοφσ οργάνου),
β) Μακθτζσ με ινοκυςτικι νόςο,
γ) Μακθτζσ που λαμβάνουν βιολογικοφσ παράγοντεσ, όπωσ είναι τα παιδιά με
ρευματολογικά νοςιματα ι φλεγμονϊδθ νόςο του εντζρου,
δ) Μακθτζσ με μεςογειακι αναιμία,
ε) Μακθτζσ με ςακχαρϊδθ διαβιτθ.
4. Από τθν υποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ εξαιροφνται οι ακόλουκεσ
κατθγορίεσ μακθτϊν, οι οποίοι προςζρχονται κανονικά ςτο ςχολείο, αφοφ
προςκομί-ςουν τα απαραίτθτα ςχετικά δικαιολογθτικά:
α) μακθτζσ με γνωςιακι, αναπτυξιακι, ψυχικι διαταραχι ι διαταραχι
ςυμπεριφοράσ,

β) μακθτζσ με ςοβαρό νευρολογικό ι μυϊκό ι άλλο νόςθμα που τουσ εμποδίηει να
χειριςτοφν τθ μάςκα τουσ.
5. Για τουσ μακθτζσ ςχολικϊν μονάδων ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ και ςτουσ
μακθτζσ που προςζρχονται ςτα ΚΕΣΥ, ςυςτινεται θ χριςθ μάςκασ μόνο εφόςον
είναι εφικτό και ςυμβατό με τον βακμό και το είδοσ τθσ αναπθρίασ/ειδικισ
εκπαιδευτικισ ανάγκθσ.
6. Προβλζπεται εκπαίδευςθ εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ για τθν ενδεδειγμζνθ
χριςθ μάςκασ από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ.
7. Σε περίπτωςθ που μακθτισ δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν
υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ (μθ ιατρικισ ι ιατρικισ/χειρουργικισ), δεν του
επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθ ςχολικι τάξθ και λαμβάνει απουςία, ενϊ, εφόςον είναι
ανιλικοσ, παραμζνει ςε ειδικό χϊρο, με τιρθςθ όςο το δυνατόν επαρκοφσ
απόςταςθσ και των λοιπϊν μζτρων προςταςίασ, μζχρι τθν παραλαβι του από τουσ
γονείσ/κθδεμόνεσ του. Ο ειδικόσ χϊροσ ορίηεται με απόφαςθ του Συλλόγου
διδαςκόντων, υπό τθν εποπτεία του Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. Κατά τθν
άφιξθ των γονζων/κθδεμόνων, επιςθμαίνονται θ χρθςιμότθτα και θ αναγκαιότθτα
τθσ χριςθσ μάςκασ».

Αποςπάςματα από τισ οδηγίεσ του ΕΟΔΤ (31-08-2020)
Χρήςη μάςκασ
«Η χριςθ μάςκασ προτείνεται από τον ΠΟΥ και τθ UNICEF ωσ μζροσ ενόσ ςυνόλου
μζτρων δθμόςιασ υγείασ, όπωσ θ τιρθςθ κοινωνικϊν αποςτάςεων, θ υγιεινι των
χεριϊν, θ αναπνευςτικι υγιεινι και ο επαρκισ φυςικόσ αεριςμόσ των κλειςτϊν
χϊρων, για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ μετάδοςθσ ςυγκεκριμζνων
αναπνευςτικϊν ιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των ιϊν SARS-CoV-2 και γρίπθσ.
Δεδομζνου ότι ο ιόσ μεταδίδεται μζςω ςταγονιδίων που παράγονται από άτομο
που ζχει μολυνκεί είτε εμφανίηει ςυμπτϊματα είτε όχι, θ χριςθ τθσ μάςκασ
προςτατεφει το άτομο που τθ φορά αλλά ακόμθ περιςςότερο τουσ άλλουσ. Η
ευρεία χριςθ τθσ μάςκασ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτον περιοριςμό τθσ μετάδοςθσ τθσ
λοίμωξθσ και κατά ςυνζπεια ςτθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ δραςτθριότθτασ και τθ
ςυνζχιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ».
«Η ςωςτι χριςθ μάςκασ ζχει αποδειχκεί ότι είναι αςφαλισ και μπορεί να
προςτατεφςει αποτελεςματικά από τθ μετάδοςθ τθσ λοίμωξθσ. Για τουσ λόγουσ
αυτοφσ πολλοί διεκνείσ οργανιςμοί ςυςτινουν τθν κακολικι χριςθ μάςκασ ςτθν
κοινότθτα αλλά και ςτο ςχολείο. Με τθν κακολικι χριςθ τθσ μάςκασ ςτο ςχολείο
προςτατεφονται όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι ενιλικοι τθσ οικογζνειασ και

ιδιαίτερα τα άτομα αυξθμζνου κινδφνου, όπωσ οι θλικιωμζνοι και άτομα με
υποκείμενα χρόνια νοςιματα».
«Η αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ μάςκασ ςε διάφορα επίπεδα των εκπαιδευτικϊν
βακμίδων προχποκζτει τθ ςυνεκτίμθςθ των αναπτυξιακϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν
και τθ ςυςτθματικι εκπαίδευςι τουσ ςτισ ορκζσ διαδικαςίεσ εφαρμογισ και
απόρριψθσ όπωσ και τθν κακοδιγθςθ και ενεργθτικι επίβλεψθ τθσ ςυμμόρφωςθσ
ςε αυτζσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ θμζρασ και ςε ςυνκικεσ θρεμίασ των
παιδιϊν ςτθν τάξθ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν ςε τακτά διαςτιματα να δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτα παιδιά για «διάλειμμα μάςκασ» ϊςτε να επζρχεται αποφόρτιςθ
των παιδιϊν και να ενιςχφεται θ ςωςτι χριςθ τθσ μάςκασ».
«Η κακολικι χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ από τουσ μακθτζσ, το εκπαιδευτικό και
το λοιπό προςωπικό των ςχολείων, είναι απαραίτθτθ. Η μάςκα κα πρζπει να
εφαρμόηεται αμζςωσ με τθν προςζλευςθ ςτο ςχολείο. Θα πρζπει, επίςθσ, να
εφαρμόηεται πριν τθν είςοδο ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Η χριςθ τθσ μάςκασ είναι
επίςθσ απαραίτθτθ κατά τθν ετοιμαςία ι/και επιμζλεια φαγθτοφ κακϊσ και ςε
όλουσ τουσ κλειςτοφσ χϊρουσ του ςχολείου (π.χ. αίκουςεσ διδαςκαλίασ, γραφεία
διδαςκόντων, διοικθτικζσ υπθρεςίεσ κλπ.). Σε εξωτερικοφσ χϊρουσ, θ εφαρμογι τθσ
μάςκασ είναι απαραίτθτθ όταν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ. Η ςωςτι χριςθ τθσ μάςκασ
είναι πολφ ςθμαντικι (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisimaskas-apoto-koino/ και Παράρτθμα II)».

Γιατί οι άνθρωποι φοροφν μάςκεσ αυτήν την περίοδο;
« • Γιατί ο νζοσ κορωνοϊόσ ι αλλιϊσ SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλζςει λοίμωξθ του
αναπνευςτικοφ και άλλεσ εκδθλϊςεισ τθσ νόςου COVID-19.
• Γιατί θ λοίμωξθ αυτι μπορεί να μθν προκαλζςει ςυμπτϊματα ι τα ςυμπτϊματα
να είναι πολφ ιπια. Μερικοί όμωσ άνκρωποι, όπωσ αυτοί που ζχουν αυξθμζνο
κίνδυνο (π.χ. μεγάλθσ θλικίασ), μπορεί να νοςιςουν πολφ ςοβαρά, να χρειαςτοφν
μακρόχρονθ νοςθλεία ςτο νοςοκομείο ι να κινδυνεφςει και θ ηωι τουσ.
• Γιατί, παρά το γεγονόσ ότι οι ομάδεσ ατόμων που νοςοφν ςοβαρά είναι ςυνικωσ
άτομα που ζχουν και άλλα προβλιματα υγείασ ι είναι μεγάλθσ θλικίασ, καμιά φορά
μπορεί να νοςιςουν ςοβαρά ακόμθ και νεαρά ςε θλικία άτομα ι παιδιά που δεν
ζχουν πρόβλθμα υγείασ.
• Γιατί ακόμθ και άτομα που δεν ζχουν ςυμπτϊματα μποροφν να μεταδϊςουν τον
ιό μζςω των ςταγονιδίων που εκπζμπονται όταν μιλοφν, τραγουδοφν και ιδιαίτερα
όταν φτερνίηονται ι βιχουν.
• Γιατί θ μετάδοςθ του ιοφ είναι πολφ εφκολθ όταν θ απόςταςι μασ είναι μικρότερθ
από ενάμιςθ μζτρο».

Γιατί η μάςκα είναι ζνα δυνατό όπλο για να περιορίςουμε τη διαςπορά του νζου
κορωνοϊοφ;
« • Γιατί περιορίηει τθν ζκκεςθ μασ ςτα ςταγονίδια των άλλων που «φιλοξενοφν»
τον ιό ςτο φάρυγγα τουσ και ζτςι μπορεί να μασ προφυλάξει από το να κολλιςουμε
κι εμείσ τον ιό.
• Γιατί προςτατεφει τουσ γφρω μασ από τον ιό που πικανόν ζχουμε εμείσ ςτο
φάρυγγα μασ, ακόμθ και χωρίσ να ζχουμε ςυμπτϊματα.
• Γιατί θ χριςθ μάςκασ από όλουσ μασ κα αποτρζψει νζο μεγάλο κφμα πανδθμίασ
και τθν ανάγκθ για τθ λιψθ αυςτθρϊν περιοριςτικϊν μζτρων ςτθν περιοχι όπου
ηοφμε.
• Γιατί θ μάςκα, θ διατιρθςθ απόςταςθσ από τουσ άλλουσ και θ υγιεινι των χεριϊν
είναι το χρυςό τρίπτυχο για να ςυνεχίςουμε ιρεμα τθ ηωι μασ».

Παιδιά για τα οποία ςυςτήνεται η ΜΗ χρήςη μάςκασ
« 1. Παιδιά με γνωςιακι, αναπτυξιακι, ψυχικι διαταραχι ι διαταραχι
ςυμπεριφοράσ »
« 2. Παιδιά με ςοβαρό νευρολογικό ι μυϊκό ι άλλο νόςθμα που τα εμποδίηει να
χειριςτοφν τθ μάςκα τουσ »

Τγιή παιδιά που αντιδροφν ςτη χρήςη μάςκασ

« Τόςο οι γονείσ όςο και οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να κατανοιςουν ότι θ
πανδθμία ανατρζποντασ τθν κακθμερινότθτα όλων μασ, εφλογα δθμιουργεί
αναςτάτωςθ και αναςφάλεια ςτα παιδιά.
Παιδιά τα οποία ζχουν πολλζσ απορίεσ ι παρουςιάηουν αντίδραςθ ςτθ χριςθ
μάςκασ δεν ςθμαίνει υποχρεωτικά ότι εμφανίηουν αγχϊδθ διαταραχι ι φοβία.
Αντίκετα, ενδζχεται τα παιδιά αυτά να ζχουν ανάγκθ για περιςςότερθ πλθροφορία.
Τονίηεται ότι τόςο οι γονείσ όςο και οι εκπαιδευτικοί, πριν μιλιςουν ςτα παιδιά
κα πρζπει πρώτα οι ίδιοι να ζχουν ενθμερωκεί και πειςτεί για τθν αναγκαιότθτα
και αςφάλεια τθσ χριςθσ τθσ μάςκασ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει το παιδί να μθ
λαμβάνει αντικρουόμενα μθνφματα από τουσ ενιλικεσ του περιβάλλοντοσ. Η
πλθροφορία κα πρζπει να προςφζρεται με τρόπο κατάλλθλο ανάλογα με το
αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιοφ. Η Παιδοψυχιατρικι Εταιρεία Ελλάδοσ
(www.hscap.gr) ζχει ετοιμάςει οδθγίεσ για γονείσ και εκπαιδευτικοφσ αναφορικά με
τθν αντιμετϊπιςθ φόβου και άγχουσ των παιδιϊν για τθ νόςο COVID-19.

Τζλοσ, προτείνεται, ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ παιδιϊν που μπορεί να εμφανίηουν
φοβία, αγχϊδεισ διαταραχζσ ι αναςφάλεια, ςχετικά με τθ χριςθ μάςκασ ι και τθ
νόςο COVID-19, θ εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ με τθ ςυνδρομι τόςο των αρμόδιων
εκπαιδευτικϊν όςο και ειδικϊν επιςτθμόνων ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ.

Καταςτάςεισ κατά τισ οποίεσ η χειλεοανάγνωςη είναι ςημαντική
Σε περιπτϊςεισ που θ χειλεοανάγνωςθ είναι ςθμαντικι για τθν επικοινωνία ι/και
τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν (π.χ. λογοκεραπεία, κωφά παιδιά κλπ.), αντί για
ςυνικθ μάςκα, μπορεί τα παιδιά ι/και οι εκπαιδευτικοί να χρθςιμοποιοφν διαφανι
ολοπρόςωπθ προςτατευτικι προςωπίδα ι ειδικι υφαςμάτινθ μάςκα με διαφανζσ
πρόςκιο τμιμα ςτο μζροσ του ςτόματοσ.

