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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρτος Τανάγρας, Βαζίλης Περγάλιας παρέλαβε ο ίδιος ηις μάζκες ηης ΚΕΔΕ για 

ηις ζτολικές μονάδες ηοσ δήμοσ. 

Έηοιμα ηα ζτολεία ηοσ Δήμοσ Τανάγρας να σποδετηούν μαθηηές και εκπαιδεσηικούς  

 

Ο Γήμαπσορ Τανάγπαρ, Βαζίληρ Πεπγάλιαρ παπέλαβε ηην ππώηη παπηίδα 

ςθαζμάηινων μαζκών για ηα ζσολεία  από ηη Λιβαδειά, ηο Σάββαηο ηο ππωί ζηιρ 12/9/2020. 

Η ππώηη παπηίδα, πος έζηειλε η ΚΔΓΔ ζε όλοςρ ηοςρ δήμοςρ, ανηιζηοισεί ζε μια 

μάζκα ανά μαθηηή, ενώ οι ςπόλοιπερ αναμένονηαι ηιρ επόμενερ μέπερ. 

Με πςπεηώδειρ πςθμούρ, επιηελείο ζηήθηκε ζηο Γημαπσείο ζηο Σσημαηάπι 

αποηελούμενο από ηον Γήμαπσο, ηιρ ςπαλλήλοςρ ηος πποζωπικού ηος γπαθείος και ηον 

γενικό γπαμμαηέα, ηο οποίο ηαξινόμηζε και ξεσώπιζε ηιρ μάζκερ ανά ζσολική μονάδα 

Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, βάζει ηων ζηοισείων ηος μαθηηικού 

δςναμικού ηοςρ από ηιρ Γ/νζειρ.  

Σηη ζςνέσεια, οι Ανηιδήμαπσοι παπέλαβαν ηιρ μάζκερ για να ηιρ παπαδώζοςν έωρ ηη 

Γεςηέπα ηο ππωί -ημέπα αγιαζμού- ζηοςρ διεςθςνηέρ ηων ζσολικών μονάδων ηηρ Γημοηικήρ 

ηοςρ Δνόηηηαρ και καηόπιν οι διεςθύνζειρ ηων ζσολικών μονάδων να μεπιμνήζοςν για ηη 

διανομή ηοςρ ζηοςρ μαθηηέρ και ηιρ μαθήηπιερ. 

Τα ζσολεία ηος Γήμος Τανάγπαρ είναι ωζηόζο έηοιμα να ςποδεσηούν με αζθάλεια 

ηοςρ μαθηηέρ ηοςρ, μικπούρ και μεγάλοςρ και ηοςρ εκπαιδεςηικούρ αθού ο Γήμορ Τανάγπαρ 

έσει ήδη ολοκληπώζει ηιρ πποληπηικέρ απολςμάνζειρ ζε  όλερ ηιρ ζσολικέρ ηος μονάδερ 

Ππωηοβάθμιαρ και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, ζύμθωνα με ηιρ οδηγίερ ηος Δθνικού 

Οπγανιζμού Γημόζιαρ Υγείαρ (ΔΟΓΥ) παπέσονηαρ πποζηαζία από ηην πανδημία Covid-19 

κι επιπλέον έσει ππαγμαηοποιήζει επγαζίερ απενηόμωζηρ  και μςοκηονίαρ ζε όλερ ηιρ 

αίθοςζερ διδαζκαλίαρ, ηοςρ κοινόσπηζηοςρ και ηοςρ αύλειοςρ σώποςρ ηων ζσολείων καθώρ 
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και επγαζίερ καθαπιόηηηαρ και εςππεπιζμού όλων ηων σώπων ηοςρ, ζςμβάλλονηαρ ζηην καλή 

πποεηοιμαζία ηων ζσολικών μονάδων. 

Ο δήμαπσορ, Βαζίλης Περγάλιας δήλωζε όηι “Κάναμε ππαγμαηικά αγώνα δπόμος, 

αθενόρ οι μάζκερ να θηάζοςν έγκαιπα ζε όλα ηα ζσολεία ηην ημέπα ηος αγιαζμού -αν και ο 

Γήμορ μαρ έσει ήδη θπονηίζει να ζηείλει και δικέρ ηος μάζκερ ζηιρ ζσολικέρ μονάδερ- 

αθεηέπος με ςπεςθςνόηηηα και οπγάνωζη  έσοςμε κάνει όλερ ηιρ απαιηούμενερ ενέπγειερ, 

πποκειμένος οι ζσολικέρ μονάδερ να είναι έηοιμερ για ηην ομαλή κι αζθαλή έναπξη αςηή ηην 

ιδιαίηεπη ζσολική σπονιά. Σηόσορ μαρ είναι να διαθςλάξοςμε ηη δημόζια ςγεία και να 

δημιοςπγήζοςμε ένα αζθαλέρ, ςγειονομικό κι όμοπθο πεπιβάλλον για μαθηηέρ και 

εκπαιδεςηικούρ.” 

 

  


