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Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η σταδιακή επιστροφή των μαθητών στα σχολεία Τα δύο σενάρια που εξετάζουν κυβέρνηση-λοιμωξιολόγοι
Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η πιθανή ημερομηνία για το άνοιγμα
των σχολείων
μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς όπως όλα δείχνουν το
δεύτερο lockdown
θα κρατήσει περισσότερο από όσο είχαν υπολογίσει οι ειδικοί.

Οι επιστήμονες φοβούνται την αύξηση των κρουσμάτων μετά τις γιορτές, γεγονός που
θα καθορίσει την ημερομηνία
επ
ιστροφής των μαθητών
στα θρανία. Όπως είχε αποκαλύψει το alfavita.gr πριν από λίγες ημέρες, τα μέχρι στιγμής
δεδομένα δείχνουν ότι
θα δοθεί παράταση στο άνοιγμα των σχολείων.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι εκτιμήσεις των ειδικών, με το υπουργείο Παιδείας
να ανακοινώνει την απόφαση για το άνοιγμα ή όχι των σχολείων αμέσως μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα πάντως δηλώσεις της υφυπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, δεν υπάρχει
ακόμα
οριστι
κή απόφαση
για το άνοιγμα των σχολείων, ωστόσο επιθυμία της κυβέρνησης είναι η
επιστροφή στις τάξεις
το συντομότερο δυνατό.

Ποια σενάρια εξετάζει η κυβέρνηση
Ωστόσο το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν μετά τις 7 Ιανουαρίου θα πρέπει να ανοίξουν τα
σχολεία αλλά και το λιανεμπόριο.
Όπως μετέδωσε χθες το Star, η κυβέρνηση εξετάζει
δύο σενάρια
επαναλειτουργίας των σχολείων.

Το πρώτο σενάριο είναι να ανοίξουν μόνο τα δημοτικά σχολεία την Παρασκευή 8
Ιανουαρίου,
ενώ το δεύτερο είναι να ανοίξουν όλα τα
σχολεία μαζί δέκα ημέρες μετά, δηλαδή τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Η εισήγηση αυτή γίνεται
γιατί υπάρχει ο φόβος να επιβαρυνθεί επιδημιολογικά η κατάσταση λόγω της κινητικότητας
των παιδιών, αλλά και κυρίως των γονέων που θα πρέπει να πηγαίνουν και παίρνουν τα
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παιδιά τους από τα σχολεία.

Σαρηγιάννης: Να ανοίξουν τα σχολεία στις 20 Ιανουαρίου
Τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία στις 20 Ιανουαρίου
ανέλυσε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης
Σαρηγιάννης.
Όπως εξήγησε, ένα πιθανό άνοιγμα των σχολείων στις
8 Ιανουαρίου
θα μπορούσε να οδηγήσει σε
αύξηση των κρουσμάτων κατά 50% έως τα τέλη Μαρτίου,
σε σχέση με αυτά που αναμένουν οι ειδικοί.

Ο βασικός στόχος, όπως είπε, είναι να περιοριστεί η πανδημία μέχρι το τέλος
Μαρτίου.
Σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις και υπολογισμούς των ειδικών, αν τα σχολεία ανοίξουν
στις 20 Ιανουαρίου τότε τον Μάρτιο θα έχουμε περίπου 600
κρούσματα
, ενώ αν ανοίξουν δύο εβδομάδες νωρίτερα τότε τα κρούσματα θα μπορούσαν να
φτάσουν και τα 900.

Γαργαλιάνος: Aν τηρήσουμε τα μέτρα, τα σχολεία θα
ανοίξουν 8 Ιανουαρίου
Την ανάγκη να κάνουμε λίγη υπομονή παραπάνω για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και Μέλος Επιτροπής,
Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, ο οποίος υπογράμμισε ότι αν τηρηθούν
τα μέτρα, τα σχολεία θα ανοίξουν 8 Ιανουαρίου.

Γώγος: Διαμορφώνονται προϋποθέσεις για 8 Ιανουαρίου
Σε δηλώσεις του ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας του πανεπιστημίου Πατρών,
Χαράλαμπος Γώγος, εκτίμησε πάντως πως έχει μειωθεί η διασπορά
του ιού
και
διαμορφώνονται σιγά-σιγά οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα σχολείων στις 8 Ιανουαρίου,
ωστόσο οι τελικές αποφάσεις,
όπως είπε, θα ληφθούν μετά την Πρωτοχρονιά.
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«Η πολιτεία κάνει προσπάθεια να είναι έτοιμη να ανοίξουν τα σχολεία στις 8 του
Γενάρη. Είναι έτοιμα να ανοίξουν, θα ανοίξουν όμως αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
Φαίνεται πως διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις, έχει ελαττωθεί η διασπορά, ελπίζω και
αυτή τη βδομάδα να έχουμε καλά νέα για να πάμε στα σχολεία. Ακόμα δεν υπάρχει
απόφαση για τα σχολεία, θα το δούμε λίγες ημέρες πριν. Αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά θα
παρθεί η απόφαση
» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία
στις αρχές Ιανουαρίου: «Αν είναι να ανοίξει κάτι στις 7 Ιανουαρίου, αυτό είναι ο τομέας
που υπάρχει
ο μικρότερος κίνδυνος διασποράς. Ποιος είναι
αυτός;
Τα
δημοτικά σχολεία
».
Στη συνέχεια,
«αν τα πράγματα πάνε καλά
θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες μονάδες
».

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/340490_anoigma-sholeion-ta-senaria-poy-exetazoyn-oi-loim
oxiologoi
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