
 

 

 

Μέτρα ασφαλείας και υγιεινής κατά την επίσκεψη του κοινού και τη 

διεξαγωγή των εξετάσεων και των μαθημάτων στο Ινστιτούτο Γκαίτε 

Κύπρου  

Κατά τις εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου/Ιουλίου 2020 καθώς και για τα 

καλοκαιρινά μαθήματα Ιουνίου-Αυγούστου 2020 θα εφαρμοστούν αυστηρά µέτρα 

ασφαλείας και υγιεινής. 

Το σχέδιο μέτρων ασφαλείας του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου έλαβε υπόψην τις 

τελευταίες οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας της Δημοκρατίας της 

Κύπρου. Τα μέτρα ισχύουν και για την επίσκεψη της γραμματείας του γλωσσικού 

τμήματος και της αίθουσας εκδηλώσεων από το κοινό. 

1. Επισκέψεις κοινού / Εκδηλώσεις 

 

- Το κοινό θα πρέπει να εισέρχεται στο κύριο κτίριο μόνο για σοβαρούς λόγους 

(παραλαβή διπλωμάτων, προσωπική εγγραφή, δήλωση συμμετοχής για 

εκδηλώσεις). 

- Με την είσοδο στο κτίριο, ο/η επισκέπτης/τρια θα πρέπει να απολυμαίνει τα 

χέρια και να περιμένει μέχρι να τον/την καλέσει ο/η συνάδελφος.    

- Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας. 

- Για την επίσκεψη της έκθεσης που επαναλειτουργεί από την 1η μέχρι την 9η 

Ιουνίου (10:00-18:00) ισχύει ανώτατος αριθμός 9 επισκεπτών στην αίθουσα 

εκδηλώσεων ταυτόχρονα. Σας παρακαλούμε να δηλώσετε την παρουσία σας 

προηγουμένως μέσω τηλεφώνου ή e-mail. 

- Η κύρια είσοδος και η έξοδος κινδύνου της αίθουσας εκδηλώσεων θα 

παραμένουν καθ΄όλη τη διάρκεια ανοικτές για καλύτερο εξαερισμό. Στις 

εισόδους των κτιρίων υπάρχουν αντισηπτικά για τα χέρια. 

 

2. Εξετάσεις 

- Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων ανά εξέταση έχει περιοριστεί στους 10. 

Προσφέρονται όμως περισσότερες ημερομηνίες για κάθε εξέταση σε 

σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. 

- Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν αποκλειστικά στην αίθουσα 

εκδηλώσεων, με τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.  

- Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια με την είσοδο και 

την έξοδό τους από την αίθουσα. Αντισηπτικά για τα χέρια θα 

παρέχονται.  

- Για την προστασία όλων, συστήνεται η χρήση μάσκας. Οι εξεταζόμενοι 

θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη δική τους μάσκα και ενδεχομένως 

γάντια. 



 

 

- Θα τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας 1,5 μέτρου κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης και στα διαλείμματα. Στο έδαφος θα υπάρχουν 

οι απαραίτητες ενδείξεις για την τήρηση των αποστάσεων. 

- Η αίθουσα της εξέτασης θα καθαρίζεται σχολαστικά και θα 

απολυμαίνεται πριν από κάθε εξέταση. Η κύρια είσοδος και η έξοδος 

κινδύνου της αίθουσας θα παραμένουν καθ΄όλη τη διάρκεια ανοικτές 

για καλύτερο εξαερισμό. 

- Απαγορεύεται η είσοδος των υποψηφίων στο κύριο κτίριο. Οι 

συναδέλφοι μας θα παραλαμβάνουν τους υποψηφίους στην πέργκολα 

του μπροστινού κήπου.  

- Οι συνοδοί των εξεταζόμενων παρακαλούνται όπως εγκαταλείπουν 

τους χώρους του Ινστιτούτου το συντομότερο. Σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορούν να περιμένουν στους διαδρόμους του κτιρίου.  

 

3. Μαθήματα γερμανικών 

 

- Οι μαθητές θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια με την είσοδο και την 

έξοδό τους από την τάξη. Αντισηπτικά για τα χέρια θα παρέχονται. 

- Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα έχει περιοριστεί στους 12. Ο κάθε 

μαθητής θα έχει το δικό του τραπέζι. 

- Ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε κάθε τραπέζι: 1 μέτρο. Ελάχιστη απόσταση 

από τον/την καθηγητή/τρια: 2 μέτρα. 

- Η χρήση κοινών μολυβιών κτλ. δεν επιτρέπεται. 

- Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται η σύναξη σε ομάδες. 

- Δεν θα πραγματοποιούνται ομαδικές εργασίες στην τάξη  

- Οι αίθουσες διδασκαλίας θα εξαερίζονται στα διαλείμματα και ενδεχομένως 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

- Για την προστασία όλων, συστήνεται η χρήση μάσκας. 

- Οι συνοδοί των μαθητών παρακαλούνται όπως εγκαταλείπουν τους χώρους 

του Ινστιτούτου το συντομότερο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να 

περιμένουν στους διαδρόμους του κτιρίου. 

 

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες του Ινστιτούτου να τηρούν όλα 

τα μέτρα αποστάσεων ασφαλείας και υγιεινής. 

 

Τα μέτρα θα αναθεωρούναι σύμφωνα με τα τυχόν νέα διατάγματα των 

αρμόδιων αρχών. 


