
 

Για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία, οι γονείς πρέπει να προσκομίζουν ως 
δικαιολογητικό εγγραφής στον σταθμό και το πιστοποιητικό ΕΝΤΥΠΟ  -
1-, το οποίο θα ελέγχεται και θα αξιολογείται από τον παιδίατρο του 
σταθμού. 

Παιδιά με 

• Πυρετό ή που αισθάνονται αδιάθετα 

• Βήχα 

• Πονόλαιμο 

• Εμετό ή διάρροια 

• Πόνο στο σώμα τους 

• Διαταραχή στην όσφρηση 

• Επαφή με κρούσμα  

• Εξάνθημα στο σώμα ή στα άκρα 

Είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν καθημερινά στον σταθμό έγγραφο, 
όπου θα αποδεικνύεται η καλή κατάσταση της υγείας τους (ΕΝΤΥΠΟ  -2-).  

  



ΕΝΤΥΠΟ  -2- 

Ημερομηνία ___/___/2020       

Ονοματεπώνυμο Γονέα/κηδεμόνα 
______________________________________ 

Συμπληρώνεται από τους γονείς/κηδεμόνες καθημερινά 

Πριν από την είσοδο του παιδιού στον σταθμό θα παραδίδεται στον 
υπεύθυνο του σταθμού, όπου και θα φυλάσσεται για 15-30 ημέρες, ή κατά 
την κρίση της διεύθυνσης του σταθμού. 

Στην περίπτωση που το παιδί σας παρουσιάσει κάποιο από τα πιο κάτω 
συμπτώματα, κρατήστε το παιδί στο σπίτι και ενημερώστε τον σταθμό για 
την κατάσταση του παιδιού, καθώς και για τις οδηγίες που σας έδωσε ο 
παιδίατρος που το εξέτασε ή μιλήσατε μαζί του. 

Σε περίπτωση που ο θεράπων παιδίατρος συνέστησε να γίνει έλεγχος με 
τεστ και από τον έλεγχο προέκυψε θετικό για τον κορωναϊό κρούσμα 
παιδιού, ενημερώστε τον σταθμό και ακολουθήστε το πρωτόκολλο του 
ΕΟΔΥΥ. 

 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ  

       ΟΧΙ 

Πυρετό ή αισθάνεται αδιάθετο 

Βήχα 

Πονόλαιμο 

Εμετό ή διάρροια 

Πόνο στο σώμα τους  

Διαταραχή στην όσφρηση 

Επαφή με κρούσμα  

Εξάνθημα στο σώμα ή στα άκρα 

 

Υπογραφή______________________   



ΕΝΤΥΠΟ  -1- 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ                ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  

Ημερομηνία ___/___/2020       

Ονοματεπώνυμο Γονέα/κηδεμόνα 
______________________________________ 

Τσεκάρετε-ΟΧΙ-   αν το παιδί σας ή άλλο άτομο στο σπίτι ΔΕΝ  

υποφέρει από κάποιο από τα πιο κάτω νοσήματα  

                   ΟΧΙ 

Χρόνιο πνευμονικό νόσημα ………………. 

Μέτριο ή σοβαρό άσθμα …………………… 

Σοβαρό καρδιακό νόσημα …………………. 

Κάνει θεραπεία για κακοήθεια …………. 

Παίρνει κορτιζόνη σε χρόνια βάση ……. 

Είναι ανοσοκατεσταλμένο ………………… 

Είναι μεταμοσχευμένο ……………………… 

Διαβήτη ……………………………………………. 

Χρόνιο νεφρικό νόσημα ……………………. 

Ηπατικό νόσημα ……………………………….. 

Κακοήθη παχυσαρκία (ΒΜΙ >40)………..  

ΕΠΙ  ΠΛΕΟΝΝΑΙ         ΟΧΙ 

Υπάρχει στο σπίτι σας ηλικιωμένο άτομο ή άτομο που υποφέρει από 
ένα  
από τα πιο πάνω νοσήματα;  

Έχει κάνει όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα για την ηλικία του 
εμβόλια; 

 

Υπογραφή______________________   



ΕΝΤΥΠΟ  -1- 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Στην περίπτωση που το παιδί σας υποφέρει από κάποιο από τα 
αναφερόμενα νοσήματα, για την δική του ασφάλεια, σας συστήνουμε 
να μην το στείλετε στον παιδικό σταθμό, για όσο διάστημα διαρκεί η 
επιδημία ή το πρόβλημα που έχει.  
Για καλύτερη ενημέρωση σας παρακαλούμε μιλήστε με τον θεράποντα 
ιατρό του. 

Στην περίπτωση που μένει μαζί σας ηλικιωμένο άτομο, για την 
ασφάλειά του και εφ όσον δεν μπορεί να μείνει αλλού ή να 
απομονωθεί από το παιδί μέσα στο σπίτι, θεωρείστε ασφαλέστερο για 
το άτομο αυτό, να μην στείλετε το παιδί σας στον σταθμό. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα παιδιά για να μπορέσουν να 
εγγραφούν στον παιδικό σταθμό πρέπει να έχουν κάνει ΟΛΑ τα 
προβλεπόμενα από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών εμβόλια, 
προκειμένου να μην νοσήσουν από νοσήματα  που καλύπτονται από 
αυτά.  
Την περίοδο αυτή της επιδημίας, η ανάγκη για επαγρύπνηση από όλους 
μας για εμβολιασμό των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερη, δεδομένου ότι 
η εμφάνιση νοσημάτων που καλύπτονται από τα εμβόλια, σε 
συνδυασμό με την επιδημία, θα βάλει σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο την 
δημόσια υγεία και την υγεία όλων των παιδιών. 

Συστήνεται οι διευθύνσεις των σταθμών, μέσω των παιδιάτρων που 
συνεργάζονται, να ελέγχουν διεξοδικά την εμβολιαστική κάλυψη των 
παιδιών. Στην περίπτωση που κάποιο παιδί υπολείπεται του 
εμβολιασμού να μην γίνεται δεκτή η εγγραφή του αν δεν φέρει 
βεβαίωση από παιδίατρο ότι τα οφειλόμενα εμβόλια έγιναν. 
Πιστεύουμε ότι η αξία των εμβολιασμών είναι η κορωνίδα της 
πρόληψης για την υγεία όλων μας. Την περίοδο της πανδημίας ακόμα 
και αυτοί (πλην των φανατικών), που ήταν δύσπιστοι για την αξία του 
εμβολιασμού, έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει να μην έχεις 
εμβόλιο για να προστατεύσεις τα παιδιά σου, τον εαυτό σου και τους 
αγαπημένους σου ανθρώπους από τόσο σοβαρά και θανατηφόρα 
νοσήματα. 

*Επισυνάπτεται σχετική επικαιροποίηση του Εθνικού Προγράμματος 
Εμβολιασμού 


