Οδηγίες Προστασίας των Μαθητών/τριών και των Μελών του Προσωπικού από
Σεισμούς
Μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων γίνεται άσκηση για προστασία από
τον σεισμό, αφού πρώτα έχουν ενημερωθεί οι μαθητές/τριες καθώς και οι γονείς των
ανηλίκων.
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ
Έχετε εξηγήσει στους μαθητές/τριες ότι κατά τη διάρκεια του σεισμού οι
μαθητές/τριες
• παραμένουν ψύχραιμοι.
• μπαίνουν κάτω από τα θρανία και ταυτόχρονα προστατεύουν τα μάτια τους με
το εσωτερικό τμήμα του χεριού τους.
• εάν δεν υπάρχει κοντά κάποιο θρανίο, πέφτουν στα γόνατα και καλύπτουν το
κεφάλι τους με τα χέρια τους.
• απομακρύνονται από τα παράθυρα.
• παραμένουν σε αυτή τη θέση μέχρι να τους δοθούν περισσότερες οδηγίες από
τους καθηγητές/τριές τους.
•

•
•
•

Η Γραμματεία χρησιμοποιεί τη σφυρίχτρα, για να επικοινωνήσει με τους
καθηγητές και μαθητές/τριες. Το ένα σφύριγμα (το μονό σφύριγμα) σημαίνει
ότι ο σεισμός έγινε αντιληπτός και όλοι μένουν στη θέση τους. Τα δύο
σφυρίγματα (το διπλό σφύριγμα) σημαίνει ότι μπορούμε να βγούμε από την
τάξη και να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε τις σκάλες δύο δύο στη σειρά χωρίς
βιασύνη. Η καθηγήτρια είναι πίσω τους και επιβλέπει. Τα τρία σφυρίγματα
(το τριπλό σφύριγμα) σημαίνει ότι βγαίνουμε από το κτήριο και πηγαίνουμε
να συναντηθούμε στο σημείο που έχουμε ορίσει ως meeting point.
Όλοι/ες οι μαθητές/τριες γνωρίζουν το meeting point αλλά η καθηγήτρια το
υπενθυμίζει την ώρα που βγαίνουν.
Ένα μέλος του προσωπικού με την έναρξη του σεισμού πηγαίνει στο meeting
point και περιμένει τα παιδιά.
Κατά τη διάρκεια του σεισμού όλο το διαθέσιμο προσωπικό εξυπηρετεί και
βοηθάει την εκκένωση του κτηρίου. Η κ. …………………. είναι υπεύθυνη
στη βάρδια της να έχει τη σφυρίχτρα και να έχει έναν extra φακός σε
περίπτωση που χρειάζεται επιπλέον φωτισμός. Η κ. ………………….. είναι
υπεύθυνη να πάρει μαζί της τις λίστες με τους μαθητές ανά τμήμα καθώς και
το πρόγραμμα όπου αναγράφονται οι αίθουσες, οι καθηγήτριες και τα
συγκεκριμένα τμήματα ανά ώρα. Η κυρία / Ο κύριος με τις λίστες πηγαίνει
πρώτη/ος στο meeting point και περιμένει τα παιδιά. Οι καθηγήτριες
βγαίνοντας από την τάξη πρέπει να πάρουν μαζί τους το Daily Record για να
ελεγχθούν όλα τα ονόματα και να είναι οι απόντες γνωστοί.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ (στο meeting point)
•
•
•

Ελέγχουμε με τη λίστα των ονομάτων ότι όλοι οι μαθητές/τριες είναι στο
meeting point και ότι δεν λείπει κανείς από όσους ήταν στην τάξη την ώρα
του σεισμού.
Περιμένουμε να έρθουν στο meeting point και οι γονείς / κηδεμόνες των
μαθητών/τριών, για να επιτρέψουμε στους τελευταίους να φύγουν. Δεν
επιτρέπουμε σε κανέναν ανήλικο μαθητή ή μαθήτρια να φύγει μόνος του/της.
Όταν η Διεύθυνση θεωρεί κατάλληλη στιγμή, οι μαθητές/τριες επιστρέφουν
στο ΚΞΓ σε δυάδες με την επίβλεψη των καθηγητών/τριών.

