
Γενικζσ Οδηγίεσ για την προετοιμαςία των παιδιών: 

τόχοσ αυτοφ του κειμζνου  είναι να ςασ προτείνουμε κάποιεσ ιδζεσ προετοιμαςίασ των παιδιϊν για τθν 

επάνοδο τουσ ςτον χϊρο τθσ Προςζγγιςθσ και τθν εξοικείωςθ τουσ με τισ νζεσ εικόνεσ και ςυνκικεσ.  

Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί η υγεία και αςφάλεια όλων, οι γονείσ οφείλετε να: 

1. Διαβάςετε προςεκτικά τον εςωτερικό κανονιςμό που ςασ ζχει ςταλεί με email. 

2. Διαβάςτε τισ προτεινόμενεσ ιδζεσ για προετοιμαςία ςασ τισ μζρεσ πριν ζρκετε 

3. Οι κεραπευτζσ του παιδιοφ ςασ είναι ςτθ διάκεςθ ςασ αν χρειαςτείτε επεξθγιςεισ εξατομικευμζνα 

Προτεινόμενεσ ιδζεσ: 

1. υηθτιςτε ςτα παιδιά πωσ οι κεραπευτζσ τουσ και οι άνκρωποι ςτθ Προςζγγιςθ κα είναι  ντυμζνοι 

διαφορετικά. 

2. Χρθςιμοποιιςτε τισ ιςτορίεσ που λάβατε προκειμζνου να ςυηθτιςετε τισ αλλαγζσ που ζχουν 

προκφψει. 

4. Μπορείτε να βγείτε μία βόλτα και να παρατθριςετε μαηί τον κόςμο ςτα μαγαηιά και ςτο δρόμο 

που ιδθ κα υπάρχουν ανκρωποι που  κα φοροφν γάντια και μάςκεσ. 

5. Γυρνϊντασ από τθ βόλτα να τουσ ψεκάςετε τα παποφτςια τουσ και να τα αφιςουν ςε 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο ζξω από το ςπίτι γιατί μπορεί να ζχουν μικρόβια. Αυτι είναι μια διαδιακαςία 

που κα ακολουκουμε ςτθν Προςζγγιςθ. 

6. Να ξεκινιςετε να τουσ βάηετε αντιςθπτικό ςτα χζρια ϊςτε να ςυνθκίςουν ςτθ χριςθ του ( το 

αντιςθπτικό για να ζχει ςωςτι δράςθ κα πρζπει να περιζχει >70% Αλκοόλθ). 

7. Ρωτιςτε τα παιδιά ςασ και δϊςτε τουσ τθν ευκαιρία να διαλζξουν ποιεσ κάλτςεσ κα φοροφν ςτθν 

Προςζγγιςθ. 

8. Ενθμερϊςτε τα παιδιά πωσ ο κεραπευτισ τουσ όπωσ και όλοι οι υπόλοιποι κεραπευτζσ ςτθν 

προςζγγιςθ κα φοροφν γάντια, μάςκα, μάςκα γυαλιοφ ( προςωπίδα) και ίςωσ κάποιοι να φοροφν 

και ποδιά. Οι μάςκεσ όπωσ και τα γάντια και οι ποδιζσ ίςωσ διαφζρουν ςε χρϊμα.  

9. Είναι πολφ ςθμαντικό να τουσ εξθγιςετε πωσ δε κα τα περιμζνετε ςτο χϊρο αναμονισ αλλά ζξω 

από τθ μπλε πόρτα .  

10. Θα ιταν χριςιμο να τουσ πείτε πωσ ζχουμε «ζνα νζο τρόπο να χαιρετιόμαςτε», με τθν χριςθ των 

αγκϊνων ι των ποδιϊν και να τον μάκουν μαηί ςασ ϊςτε να τον χρθςιμοποιοφμε και μαηί.  

11. θμαντικό εξίςου είναι να γίνετε μοντζλα για τα παιδιά ςασ και να κάνετε τθν ίδια διαδικαςία 

γυρνϊντασ ςτο ςπίτι από τα καταςτιματα ι τθ δουλειά.  

12. υηθτιςτε με τα παιδιά πωσ όταν κζλουμε να φτερνιςτοφμε ι να βιξουμε τότε πρζπει να το 

κάνουμε κρυμμζνοι πίςω από τον αγκϊνα μασ.  

13. Αποφεφγουμε να ακουμπάμε άλλουσ ανκρϊπουσ και παιδιά, όπωσ και το πρόςωπο μασ.  

14. Πρζπει να πλζνουμε καλά τα χζρια μασ. Μία ωραία ιδζα είναι να ςυμφωνιςετε ποιο τραγουδάκι 

κζλουν να ακοφν όςο πλζνουν τα χζρια τουσ.  

15. Μπορείτε να δοκιμάςετε για λίγο ςτο ςπίτι να βάλετε μάςκα και το παιδί να καταλάβει πωσ πίςω 

από τθ μάςκα, ακοφει τθ φωνι ςασ, μπορείτε ενϊ τθ χρθςιμοποιείτε να ςυνεχίςετε να παίηετε, να 

γελάτε κτλ. 

 

 



 

Προςπαθήςτε να εξοικειώςετε τα παιδιά ςασ με: 

1. Χριςθ αντιςθπτικοφ, αν προτιμοφν το δικό τουσ ( αγαπθμζνο ςε άρωμα) τότε κα χρθςιμοποιοφν 

πρϊτα τθσ Προςζγγιςθσ και ζπειτα το δικό τουσ. 

2. Χριςθ διαλείμματοσ χλωρίνθσ- νεροφ με αναλογία 1/10. Ζχει ιδιαίτερο άρωμα και κα τα βοθκοφςε 

να το γνωρίηουν ιδθ.  

3. Χριςθ μάςκασ από εςάσ ι αν κζλουν μποροφν να τθ δοκιμάςουν και τα ίδια 

 

Να κυμάςτε πωσ όςο καλφτερα προετοιμαςμζνα είναι τα παιδιά τόςο πιο εφκολα κα προςαρμοςτοφν ςτθ 

νζα ςυνκικθ και παράλλθλα τόςο πιο αςφαλείσ κα νιϊκετε και εςείσ και εμείσ. Είναι ευκφνθ όλων μασ να 

τα βοθκιςουμε να καταλάβουν με τον τρόπο που μποροφν και να μασ εμπιςτευτοφν ξανά.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 


