
 

 

 

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

 

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ  

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ 
 

 

2020_109 (Σελ. 1) 

 Τ.Θ. 24544,  1301 Λευκωσία 

Τ.: 22663587  ●  Φ.: 22662729  ●  www.cyprusscouts.org  ●  spk@cyprusscouts.org 

 

Πρωτόκολλο Λειτουργίας Συγκεντρώσεων Αγέλης Λυκοπούλων 
 

Με την επανέναρξη των συγκεντρώσεων θα γίνει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση όλων των 
μελών μας σχετικά με την επιδημία και τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής. Θα πρέπει όσα 
αναφερθούν να είναι κατανοητά από τα Λυκόπουλα.  
 
Θα γίνει εκπαίδευση/κατάρτιση όλων των μελών μας αναφορικά με: 

(α) τον τρόπο τοποθέτησης/ απόρριψης μίας χρήσης γαντιών, μασκών, καθώς επίσης και 
γυαλιών προστασίας. 
(β) τα συμπτώματα του Covid -19 και τρόπους μετάδοσής του. 

 
Βαθμοφόρος Υπηρεσίας Υγείας (ΒΥΥ): 
Σε κάθε συγκέντρωση ορίζεται Βαθμοφόρος Υπηρεσίας Υγείας (ΒΥΥ) με ειδικά καθήκοντα τα οποία 
αναφέρονται στη συνέχεια του πρωτοκόλλου.  
 
Λειτουργεί συστηματική τήρηση παρουσιολογίου για δημιουργία αρχείου παρόντων για τυχόν 
μελλοντική χρήση (ευθύνη ΒΥΥ). 
 
Προσέλευση στο Χώρο του Συστήματος: 
Στην είσοδο του χώρου θα πρέπει να υπάρχει ειδικός χώρος για απολύμανση των χεριών με 
αντισηπτικό, γάντια και θερμομέτρηση (ευθύνη του ΒΥΥ). Από την ώρα προσέλευσης μέχρι και την 
έναρξη της συγκέντρωσης θα πρέπει τα μέλη να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους.  
 
Συγκέντρωση: 
Κατά τη σύνταξη για την Έπαρση Σημαίας, τα μέλη θα πρέπει να στέκονται σε απόσταση 2 μέτρων 
ο ένας από τον άλλο όπως ορίζουν τα σχετικά μέτρα (ευθύνη Αρχηγού Τμήματος). Οι Σημαιοφόροι 
θα ορίζονται από προηγουμένως και θα απολυμαίνουν τα χέρια τους αφού τελειώσει η έπαρση. Η 
κραυγές όπως τις γνωρίζουμε δεν επιτρέπονται.  
 
Παιδιά που απαιτείται να εισέλθουν στους Εσωτερικούς Χώρους του Συστήματος, θα απολυμαίνουν 
τα χέρια τους με αντισηπτικό. Η χρήση μάσκας και γαντιών σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτική 
(μπορούν να τα φέρουν από το σπίτι).  
 
Νοείται ότι δεν μπορούν να εισέλθουν ταυτόχρονα στον ίδιο εσωτερικό χώρο περισσότερα από ένα 
άτομο ανά 2 μέτρα απόσταση και όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ΟΧΙ περισσότερα από 150 άτομα 
στον ίδιο χώρο.  
 
Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε ανοικτό χώρο ικανοποιητικού εμβαδού ανάλογα με τον 
αριθμό των ατόμων. Η απόσταση μεταξύ καθισμάτων, αν χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον δύο μέτρα. Τα μέλη δεν αλλάζουν κάθισμα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.  
 
Το κάθε μέλος φροντίζει να φέρνει μαζί του το δικό του παγούρι με νερό και τα προσωπικά του είδη 
υγιεινής. 
 
Αν οποιοσδήποτε παρουσιάσει οποιοδήποτε σύμπτωμα θα πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον Αρχηγό 
του και σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Συστήματος (Α.Σ.) γίνεται άμεση επικοινωνία  με τους γονείς, 
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με ταυτόχρονη άμεση απομάκρυνση του ατόμου από τους υπόλοιπους. Όπου είναι εφικτό καλό θα 
είναι να οριστεί ειδικός χώρος στο Σύστημα όπου θα μεταφέρεται το μέλος μέχρι την παραλαβή του 
από τους γονείς του. 
 
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων αντικειμένων (μολύβια, στυλό, χρώματα). Μετά 
το τέλος συγκέντρωσης θα πρέπει όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να απολυμανθούν. 
 
 
Δεν επιτρέπονται παιχνίδια που περιλαμβάνουν «πιάσιμο» αντικειμένων με το στόμα (πχ. Μεταφορά 
αυγού με κουτάλι που πιάνουμε με το στόμα) ή δάγκωμα αντικειμένων (πχ. φρούτων) ή δοκιμές 
τροφίμων (πχ. γεύσης). 
 
Καλό είναι να αποφεύγονται παιχνίδια ή διαδικασίες όπου ανταλλάσσεται με τα χέρια το ίδιο 
αντικείμενο μεταξύ των μελών. Γενικά προτείνεται να παίζονται παιχνίδια που δεν απαιτούν κοινή 
χρήση αντικειμένων και συστήνεται να προτιμάμε παιχνίδια που δεν χρησιμοποιούνται χέρια (πχ. 
παιχνίδια που χρησιμοποιούνται τα πόδια ή άλλα μέρη του σώματος). Αν προκύψουν τέτοιες 
«ανταλλαγές», με το πέρας του παιχνιδιού γίνεται απαραίτητα πλύσιμο των χεριών και χρήση 
αντισηπτικού. 
 
Στις χειροτεχνίες κάθε Λυκόπουλo θα χρησιμοποιεί τα δικά του αντικείμενα (γόμες, ψαλίδια, 
χρωματιστά) τα οποία θα απολυμαίνονται πριν και μετά τη χρήση τους. Εναλλακτικά και εκεί όπου η 
Αγέλη δεν έχει αρκετά υλικά για να προμηθεύσει το κάθε Λυκόπουλο (γόμες, ψαλίδια, χρωματιστά) 
τότε συστήνεται κάθε Λυκόπουλο να τα φέρνει μαζί του από το σπίτι. 
 
Δεν επιτρέπονται οι  αγκαλιές, χειραψίες, φιλιά κλπ. 
 
Πρέπει να αποφεύγονται παιχνίδια ή δραστηριότητες που αναπόφευκτα προκαλούν συνωστισμό ή 
σωματική επαφή. 
 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στη συγκέντρωση θα πρέπει να καθαρίζονται και να 
απολυμαίνονται πριν αλλά και μετά τη χρήση τους. 
 
Η συγκεντρώσεις των Αγελών πραγματοποιούνται σε ανοικτό χώρο.   
 
Το Συμβούλιο Πρώτων και το Συμβούλιο Βαθμοφόρων Αγέλης πραγματοποιείται σε ανοικτό χώρο 
και τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. 
 
 
Χρήση Χώρων Υγιεινής: 
Στο χώρο της τουαλέτας υπάρχουν κατάλληλα αντισηπτικά, γάντια μιας χρήσης, προστατευτικές 
μάσκες, χάρτινα καλύμματα καθίσματος τουαλέτας, αρκετό σαπούνι και τρεχούμενο νερό και 
σακούλια σφραγιζόμενα μιας χρήσης.  
 
Η χρήση της τουαλέτας θα γίνεται με απολύμανση πριν και μετά τη χρήση και με τη χρησιμοποίηση 
του χάρτινου καθίσματος. Στο τέλος θα τοποθετούνται το χάρτινο σκέπασμα, τα γάντια μιας χρήσης 
και ότι άλλο χρησιμοποιηθεί σε σακούλι που θα κλείνει αεροστεγώς και θα τοποθετείται σε σχετικό 
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μεγάλο σακούλι απορριμάτων το οποίο, με ευθύνη του ΒΥΥ, θα πετάγεται στα σκουπίδια μετά το 
τέλος της συνάντησης. 
 
Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση των τουαλετών και των επιφανειών του χώρου με καθαριστικά 
διαλύματα και συνεχόμενος εφοδιασμός των χώρων υγιεινής με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μιας 
χρήσης και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμμα (περιεκτικότητας τουλάχιστο 70% αλκοόλης). Οι 
τουαλέτες και οι χώροι υγιεινής θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται τακτικά από τους 
Βαθμοφόρους, με ευθύνη των ΒΥΥ. 
 
Νοείται ότι οι εργασίες καθαρισμού γίνονται με χρήση γαντιών τα οποία μετά τη χρήση τους να 
απορρίπτονται. Η χρήση των γαντιών δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το πλύσιμο των χεριών. 
 
Γενικά Θέματα: 
Γίνεται συχνή και συστηματική απολύμανση επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά όπως τα 
πόμολα, τα γραφεία, τα έπιπλα, οι βρύσες και όποια άλλη επιφάνεια χρησιμοποιηθεί (ευθύνη Α.Σ.). 
 
Υπάρχουν διαθέσιμα ικανοποιητικά αντισηπτικά (περιεκτικότητας τουλάχιστον 70% αλκοόλης), 
γάντια μιας χρήσης και μάσκες (ευθύνη ΒΥΥ). 
 
Στους χώρους των αιθουσών του Συστήματος, δεν θα εισέρχονται πέραν του προβλεπόμενου από 
τα διατάγματα αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια που άτομο θα ευρίσκεται 
εντός της αίθουσας θα πρέπει να φέρει προστατευτική μάσκα, γάντια και θα πρέπει κατά την είσοδό 
του να απολυμάνει τα χέρια του (ευθύνη Αρχηγού Τμήματος). 
 
Γίνεται τοποθέτηση αφισών/οδηγιών ατομικής υγιεινής και σήμανσης για τήρηση αποστάσεων στο 
χώρο του Συστήματος.  
 
 
Οι Επισκέψεις Τρίτων: 
Θα πρέπει να αποφεύγονται εκτός από συγκεκριμένα άτομα που έχουν καθορισμένη εργασία στο 
χώρο και μετά από έκκριση του Α.Σ. 
 
Οι γονείς και επισκέπτες να μην εισέρχονται στο χώρο του Συστήματος εκτός και αν προηγουμένως 
έχουν ενημερώσει τον Α.Σ. και τους έχει δοθεί σχετική έγκριση. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη συνάντησης με τον Α.Σ., τότε αυτή πραγματοποιείται μετά από 
προηγούμενη συνεννόηση με τον ίδιο, σε ανοικτό χώρο και τηρείται η απόσταση ασφαλείας. 
   
Σε κάθε προσερχόμενο επισκέπτη στον οποίο έχει δοθεί σχετική άδεια, γίνεται θερμομέτρηση και 
διασφαλίζεται η κανονική θερμοκρασία (ευθύνη ΒΥΥ). 
 
Τηρείται ειδικό παρουσιολόγιο και ημερολόγιο επαφών επισκεπτών με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο 
επικοινωνίας. 
 
 


