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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Εκπαιδευτικοί: Η κυβέρνηση δεν κλείνει τμήματα σχολείων με κρούσματα»
Εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας καταγγέλλουν την
κυβέρνηση και τους τοπικούς φορείς ότι αποκρύπτουν κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία,
καθώς δεν κλείνουν τμήματα στα οποία εντοπίζεται κρούσμα κορονοϊού, όπως
αναφέρουν.
Ειδικότερα αναφέρουν, σύμφωνα με δημοσίευμα στο rosa.gr «Από την πρώτη μέρα που η
κυβέρνηση ανακοίνωσε το άνοιγμα των σχολείων τον Ιανουάριο δεν σταματήσαμε στιγμή
να διεκδικούμε μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Η κυβέρνηση, αντί να ικανοποιήσει
τα αιτήματά μας για μείωση αριθμού των μαθητών στα τμήματα με αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων αιθουσών που υπάρχουν, για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, έκτακτη
επιχορήγηση για είδη καθαρισμού κτλ., εμπαίζοντας την εκπαιδευτική κοινότητα
ανακοίνωσε μέτρα όπως: να ανοίγουμε τα παράθυρα στις τάξεις, τα παιδιά να μπαίνουν
από διαφορετικές εισόδους, ενώ έκανε και παράταση του ωραρίου στα νηπιαγωγεία για να
αναχωρούν τα νήπια σχεδόν μαζί με τα παιδιά των δημοτικών!!!!
Η κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της περιοχής δυστυχώς μας επιβεβαιώνει.
Σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία τους, τμήματα σχολείων κλείνουν κάθε μέρα. Από τις
15/11 μέχρι σήμερα στο 20% των δημοτικών σχολείων του Δήμου της Πάτρας υπάρχει
επιβεβαιωμένο κρούσμα σε μαθητή ή εκπαιδευτικό! Κρούσματα σε σχολεία εμφανιστήκαν
και σε μικρότερους γειτονικούς Δήμους. Η κυβέρνηση και οι τοπικοί φορείς προσπαθούν
να αποκρύψουν το πρόβλημα στα ερωτήματα εκπαιδευτικών και γονέων γιατί δεν
κλείνουν τμήματα που είχαν κρούσμα. Το γεγονός ότι πολλοί γονείς δεν στέλνουν από
φόβο τα παιδιά τους στα σχολεία αφήνει την κυβέρνηση αδιάφορη. Το μόνο που τους
ενδιαφέρει είναι τα στατιστικά και η επικοινωνιακή εικόνα να φαίνεται καλή.»
Κατόπιν των παραπάνω πολύ σοβαρών καταγγελιών,
Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Πόσα κρούσματα σε μαθητές είχαμε στην Πάτρα από τον Σεπτέμβριο 2020;
2. Πόσα κρούσματα σε καθηγητές είχαμε στην Πάτρα από τον Σεπτέμβριο 2020;
3. Πόσα τεστ για covid-19 έχουν γίνει στις σχολικές μονάδες της Πάτρας;
4. Κλείνουν τα τμήματα που έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα, όπως προβλέπεται;
5. Προβλέπεται γίνει διερεύνηση των καταγγελιών περί απόκρυψης κρουσμάτων στην
Πάτρα;
6. Γίνεται έλεγχος στα σχολεία αναφορικά με την τήρηση των μέτρων και αν ναι, με τι
συχνότητα;
Η ερωτώσα βουλευτής
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