Οργανωτικά μέτρα χώρου σχετικά με την ομαλή μετάβαση στην καθημερινότητα μετά τον covid-19




Αποφυγή συνωστισμού σε κάθε χώρο με αποτέλεσμα να τηρηθούν οι απαιτήσεις «απόστασης». Για τον σκοπό
αυτό περιορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων και των μαθητών που βρίσκονται στον χώρο εργασίας.
Όλοι κατά την είσοδο τους στον χώρο του ωδείου επιβάλλεται να φορούν μάσκες.
Η είσοδος των ανήλικων μαθητών στο ωδείο γίνεται με την παρουσία ενός κηδεμόνα.
Η παραλαβή των μαθητών θα πρέπει να γίνεται στην ακρίβεια του χρόνου λήξης του μαθήματος, για να μην
υπάρχει συνωστισμός στον χώρο.
Μέσα στην αίθουσα μπαίνει μόνο ο μαθητής.
Η επικοινωνία κηδεμόνων και καθηγητών γίνεται μόνο τηλεφωνικά ή διαδικτυακά .
Στον χώρο της γραμματείας και του μπαρ θα υπάρχουν μέχρι δυο άτομα από το προσωπικό του ωδείου που
θα εξυπηρετούν και θα λειτουργούν σε βάρδιες. Θα εξυπηρετούνται μέχρι δυο άτομα τη φορά, είτε πρόκειται
για καθηγητές είτε για μαθητές, τηρούμενης της απαιτούμενης απόστασης ασφαλείας.
Ο εσωτερικός χώρος αναμονής θα παραμένει κενός.
Στον εξωτερικό χώρο αναμονής μπροστά από την γραμματεία, θα επιτρέπεται να κάθονται μέχρι τρία άτομα
(ένα στο κάθε τραπέζι). Σε κάθε τραπέζι θα υπάρχει αντισηπτικό όπου θα επιβάλλεται η χρήση του πριν την
εισαγωγή στον χώρο της γραμματείας.
Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ένα καθηγητή.
Το κάθε μάθημα θα είναι ατομικό.
Για τα ομαδικά μαθήματα θεωρητικών θα δημιουργηθούν νέα τμήματα χωρητικότητας έως τέσσερα άτομα.
Ανάμεσα στα μαθήματα θα γίνεται καθαρισμός με ειδικό αντισηπτικό έτσι ώστε τα μουσικά όργανα, τα
πόμολα, οι διακόπτες & οι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται, να αποστειρώνονται επαρκώς.
Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
Ο μαθητής όταν εισέρχεται και εξέρχεται στην τάξη θα απολυμαίνει τα χέρια του.



Σε όλα τα μαθήματα εκτός από τα πνευστά όργανα οι μαθητές και οι καθηγητές θα φοράνε μάσκα (στα πνευστά

















όργανα χρησιμοποιείται ατομικό όργανο και θα γίνεται ένα μάθημα την ήμερα σε ξεχωριστή αίθουσα τηρουμένης της απόστασης μεταξύ
καθηγητή και μαθητή).















Τα παράθυρα θα παραμένουν ανοιχτά συνεχώς κατά την διάρκεια των μαθημάτων και ο χώρος θα αερίζεται
επαρκώς καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με
διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε μάθημα/πρόβα.
Αυτόισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση
υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα
πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων. Μουσικά
όργανα με πλήκτρα θα πρέπει να απολυμαίνονται με διάλυμα λευκού ξυδιού (3 μέρη νερού και ένα μέρος
λευκού ξυδιού) εφαρμόζοντας τις γενικές οδηγίες καθαρισμού του οργάνου, δηλαδή χρησιμοποίηση μαλακού
υφάσματος (π.χ. φανέλα ή δέρμα chamois). Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή χειροπετσετών. Το ύφασμα πρέπει
να είναι ελαφρά υγραμένο και τα πλήκτρα να σκουπίζονται πάντα προς μια κατεύθυνση, από την εσωτερική
μεριά του οργάνου προς την εξωτερική.
Στους χώρους υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%).
Στα wc θα μπαίνει μόνο ένα άτομο με μάσκα είτε δυο άτομα εάν πρόκειται για ανήλικο παιδί.
Τα wc θα απολυμαίνονται με ειδικό απολυμαντικό χώρου τακτικά.
Τα διαλλείματα των καθηγητών θα γίνονται μέσα στην ατομική τους αίθουσα ή στον εξωτερικό χώρο του
ωδείου.
Η επικοινωνία με την γραμματεία μπορεί να γίνεται μέσω τηλεφώνου (που υπάρχει σε κάθε αίθουσα).
Οι συναυλίες αναβάλλονται.
Kάποια σεμινάρια θα γίνονται διαδικτυακά έτσι ώστε να επιτευχθεί η συνεχής ενημέρωση μαθητών και
καθηγητών.
Θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση της γραμματείας για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα (μια μέρα πριν) έτσι ώστε
να ρυθμιστεί η ομαλή συνύπαρξη όλων.
Σε περίπτωση αναπλήρωσης ακυρωμένου μαθήματος υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνεται διαδικτυακά
για όσους το επιθυμούν.
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Συστήνουμε λοιπόν:
 αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής
 τήρηση απόστασης από τους συναδέλφους η τρίτους
 ενημέρωση γραμματείας σε περίπτωση συμπτωματολογίας συμβατής με λοίμωξη covid-19 ή επαφής με
επιβεβαιωμένο κρούσμα.
 Παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση ασθένειας ή υποψίας αυτής .
 Αποφυγή αγγίγματος σε σημεία του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα).
 Πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή σε καθαρά χέρια χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος
(70%) πριν το φαγητό ή το ποτό, μετά την επαφή με κοινόχρηστα αντικείμενα, μετά τη χρήση του μπάνιου
και πριν την αποχώρηση από την δομή.

Αφαίρεση κοσμημάτων στο πλύσιμο των χεριών.
 Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας ή προσωπίδας.
 Δεν συστήνεται θερμομέτρηση καθώς δεν αποδίδει ως μέσο ελέγχου της διασποράς.
 Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες,
να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.
Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και
εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει
διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/.
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