
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Αγαπητοί μας γονείς, Καλό Καλοκαίρι!! 

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε την κατασκήνωσή μας και μας εμπιστευτήκατε τα παιδιά 

σας, για να περάσουν κοντά μας μία εβδομάδα από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.  

Η υποχρέωση και η ευθύνη που γεννιέται απέναντί σας είναι μεγάλη.  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι προκειμένου να διαφυλάξουμε την 

υγεία και την ασφάλεια των παιδιών σας, τηρώντας με ακρίβεια τις οδηγίες και τις συστάσεις των αρμοδίων. 

Από μέρους μας θέλουμε να σας ζητήσουμε να μας βοηθήσετε, προκειμένου να τηρήσουμε σωστά όλες τις  

οδηγίες. Σας παρακαλούμε λοιπόν να συμπράξετε και να συνεργαστείτε στο δύσκολο αυτό έργο μας.  

Από τη δική σας πλευρά, σας ζητάμε να ακολουθήσετε και εσείς με προσοχή τις οδηγίες της εγκυκλίου που σας 

αφορούν και πιο συγκεκριμένα: 

 Γενικές οδηγίες υγιεινής για τα παιδιά 

 Έντυπο εξουσιοδότησης για διενέργεια Rapid Test  

 Παρουσίαση 48-ωρου αρνητικού Rapid Test την μέρα της αναχώρησης 

Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών σας είναι πάντα το πρώτο ζητούμενο αυτό το καλοκαίρι.  

Λάβετε υπόψη σας ότι φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί επισκεπτήριο στην κατασκήνωση. 

Την ευθύνη και τη φροντίδα για την κατανομή και εγκατάσταση των παιδιών στις ομάδες, με τις φίλες ή τους 

φίλους τους έχουν τα μέλη του Αρχηγείου και οι ομαδάρχες.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

 Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας όταν βήχετε ή όταν φταρνίζεστε με χαρτομάντηλα μίας χρήσης ή με     

λυγισμένο αγκώνα 

 Πετάξτε τα χρησιμοποιημένα χαρτομάντηλα αμέσως μετά τη χρήση σε κάδο απορριμμάτων 

 Πλένετε τα χέρια σας σε τακτά χρονικά διαστήματα με σαπούνι και τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα με 

την προσωπική σας πετσέτα ή με χαρτοπετσέτες μίας χρήσης 

 Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό και αλκοολούχο διάλυμα 

 Σε περίπτωση που νοιώθεις αδιαθεσία ενημέρωσε αμέσως τον ομαδάρχη και τον αρχηγό της                      

κατασκήνωσης. 

 

Με πολλή εκτίμηση και αγάπη, 

προς τα παιδιά σας και εσάς, 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΠΑΣΥΔΥ. 


