
 
Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης  

Αλεξανδρούπολη, 15 Σεπτεμβρίου 2021  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Δράσεις Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης  

Α)Υγειονομικές καλύψεις Α’ δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου. 
Το Περιφερειακό τμήμα του Ε.Ε.Σ. Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στις παρακάτω υγειονομικές 
καλύψεις για την παροχή πρώτων βοηθειών: 

 Στη συναυλία των «VILLAGERS OF IOANNINA CITY» που πραγματοποιήθηκε την 1η 
Σεπτεμβρίου 2021 στο πάρκο Αλτιναλμάζη 

 Στη θεατρική παράσταση «ΤΟ ΑΣΗΚΩΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με τη Σοφία Μουτίδου στις 
2 Σεπτεμβρίου 2021 στο πάρκο Αλτιναλμάζη. 

Β)Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων 
Βοηθειών. 
Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Πρώτων Βοηθειών, που καθιερώθηκε από το 
Παγκόσμιο Κέντρο Αναφοράς για την Εκπαίδευση 
Πρώτων Βοηθειών (GFARC) της IFRC, 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και 
ώρα 9.00 π.μ. στο Μουσικό Γυμνάσιο/Λύκειο 
Αλεξανδρούπολης επίδειξη των κανόνων Υγιεινής 
στους μαθητές/τριες όλων των τριών τάξεων του 
Σχολείου.  

 
Οι κανόνες Υγιεινής στο σχολικό περιβάλλον θα περιλάμβαναν:  

 Τα μέτρα πρόληψης για τη νόσο covid-19-Ατομική Υγιεινή 

 Αναφορά και ενημέρωση σχετικά με το εμβόλιο για τη νόσο covid-
19 

Οι  Εκπαιδεύτριες του τμήματος αναφέρθηκαν επιπλέον στη σπουδαιότητα 
της εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες με σκοπό την  ευαισθητοποίηση των 
μαθητών  με στόχο την άμεση και ασφαλή ανταπόκρισή τους σε 
περιπτώσεις τραυματισμών στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών είναι 
αφιερωμένο στα παιδιά και κατ’ επέκταση στους γονείς και στους 
εκπαιδευτικούς των παιδιών. «Γίνε ήρωας Πρώτων Βοηθειών στο σχολείο 
και στην κοινωνία» 
Η εκπαιδευτική δράση του Ε.Ε.Σ. υλοποιήθηκε υπό την αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση του 
Συλλόγου των Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.  
Επιπλέον, έχουν ήδη προγραμματισθεί για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής,  πρόγραμμα συστηματικής εκπαίδευσης απο το Ε.Ε. Σ. για όλες τις 
τάξεις  και τους μαθητές και τις μαθήτριες  του Μουσικού Σχολείου Αλεξ/πολης στις παρακάτω 
θεματικές: 

 Μέτρα πρόληψης για τη νόσο covid-19 – Ατομική Υγιεινή  

 Α’ βοήθειες  – ΚΑΡΠΑ  


