ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1088

Ημερομ. Κατάθεσης:

10/11/2021

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ
Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 9.11.2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: Άμεση η ανάγκη τροποποίησης του πρωτοκόλλου αναστολής
λειτουργίας τμημάτων σχολείου λόγω κορωνοϊού
Κυρία Υπουργέ,
Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού, σύμφωνα με τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο
από την έναρξη της πανδημίας. Μόνο την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 τα νέα
επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα έφτασαν τα 8.613.
Η συνεχόμενη αυξητική τάση σε όλη την επικράτεια, μεταφράζεται, δυστυχώς,
σε 2.139 κρούσματα σε ανήλικους για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω πως υπάρχουν σχολεία ανά την επικράτεια,
που ενώ έχουν σημειώσει έξι, επτά ή ακόμη και ένδεκα κρούσματα σε ένα μόνο
τμήμα, συνεχίζουν κανονικά, χωρίς να αναστέλλεται η λειτουργία τους ή να
προχωρούν σε τηλεκπαίδευση, έστω για 10 μέρες, οπότε να μην κολλήσουν οι
υπόλοιποι μαθητές/τριες καθώς επίσης και οι εκπαιδευτικοί. Το γεγονός αυτό
θέτει σε κίνδυνο όλες και όλους τους υπόλοιπους μαθητές και μαθήτριες, τις
οικογένειες τους, όπως επίσης και τους/τις εκπαιδευτικούς.
Το μέτρο που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Παιδείας ότι πρέπει να νοσήσει το
50+1% του κάθε τμήματος για να κλείσει είναι απαράδεκτο και εγκληματικό.
Ενώ πέρυσι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο διοικείτε, είχε θέσει σε αναστολή
όλα τα σχολεία της χώρας με μηδενικά ή μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων σε
ολόκληρο το σχολείο.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι διεργασίες της Ολομέλειας της Βουλής
διεκόπηκαν αμέσως, επειδή διεγνώσθη θετικός στον κορωνοϊό ο εισηγητής
Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Κωσταντίνος Αχ. Καραμανλής στη
συζήτηση επί του νομοσχεδίου “Οδηγώντας με ασφάλεια”.
Αναμφισβήτητα, ήταν μία
πράξη κοινωνικής ευθύνης η διακοπή της
συνεδρίασης και η άμεση απολύμανση της αίθουσας της ολομέλειας, αλλά το
ίδιο οφείλει να πράξει το Υπουργείο Παιδείας σε κάθε αίθουσα που υπάρχει
έστω και ένα θετικό κρούσμα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι κατώτατου και
ανώτατου Θεού.

Επειδή τα κρούσματα κορωνοϊού συνεχώς αυξάνονται
Επειδή οι ανήλικοι μαθητές μπορούν εύκολα να μεταδώσουν τον κορωνοϊό σε
όλη την οικογένεια (γονείς, αδέλφια, παππούδες), καθώς επίσης και
στους/στις εκπαιδευτικούς,
Επειδή είναι χρέος της πολιτείας να προστατέψει την υγεία των μαθητών,
των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1) Προτίθεστε να τροποποιήσετε το πρωτόκολλο εφαρμογής σε
περίπτωση κρουσμάτων κορωνοϊού στις σχολικές τάξεις,
προβαίνοντας άμεσα σε απολύμανση των αιθουσών;
2) Προτίθεστε να διασφαλίσετε δωρεάν rapid test στα σχολεία για
τους μαθητές/τριες και τις/τους εκπαιδευτικούς;

Η ερωτώσα Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνα Αδάμου

