Νυχτερινή άσκηση πολλαπλών
απειλών
–
πολιτικής
προστασίας σε σχολείο με
συνεργασία ΣΕΑΝ Σερρών – ΠΥΣ
Με Εκπαιδευτή τον Αξ/κό της Π.Υ. Σερρών Επιπυραγό κο Παντελή
Ελευθεριάδη, με την καθοδήγηση του Διευθυντή του Εσπερινού
Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών κ. Χρήστου Τριανταφύλλου, και την
συμμετοχή Ομάδας Εθελοντών Μαθητών, πραγματοποιήθηκε Νυχτερινή
Άσκηση Πολιτικής Προστασίας με σενάριο πολλαπλών απειλών που
περιελάμβανε : Σεισμό, Φωτιά & Πυρασφάλεια, Εγκλωβισμό μαθητών
σε αίθουσα διδασκαλίας και Τραυματισμό
μαθητών. Επικεφαλής της Ομάδας εθελοντών μαθητών για την
βοήθεια κατά την Εκκένωση και την ανεύρεση τραυματιών, ανέλαβε
μαθητής του ιδίου Σχολείου Κωνσταντίνος Καζάκας, που
ταυτόχρονα είναι γιος μέλους της Ομάδας μας.
Η άσκηση συντονίστηκε από τον Συντονιστή της Ομάδας μας και
εκπαιδευτικό Πολιτικών Επιστημών ΠΕ78 του ιδίου Σχολείου
Εφ.Ανθλγο(ΦΠΖ) Ιωάννη Ευστρατιάδη.
Στόχος ήταν η εξοικείωση όλων των μαθητών και του προσωπικού
στην Πολιτική Προστασία και στην αντιμετώπιση συνήθων
Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης.
Όλοι οι μαθητές του Σχολείου και τα μέλη του προσωπικού,
ενημερώθηκαν για τον τρόπο αντίδρασης τους σε συχνά καθημερινά
περιστατικά που μπορεί ανά πάσα στιγμή να τύχουν στον καθένα,
όπως φωτιά σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους, σε
οικιακές κουζίνες και σε αυτοκίνητα.
Οι Εθελοντές μαθητές εξασκήθηκαν στην χρήση:
– μέσων πυρόσβεσης του Σχολείου,
– τηλεπικοινωνιών ασυρμάτων ελεύθερης χρήσης PMR446,
– απλών εργαλείων και
– υλικού Α΄ Βοηθειών με διαχείριση απλών τραυμάτων (εκδορών)
– τήρηση Υγειονομικών κανονισμών covid19 κατά την διάρκεια

επιχειρήσεων
ΠΠ.
Η άσκηση έγινε βάσει της υποχρέωσης των σχολείων από τον Ν.
4559/2018 αρθ 57 και με την τήρηση των μέτρων covid19.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον Διευθυντή του Σχολείου κ. Χρήστου
Τριανταφύλλου και το προσωπικό του για την άριστη συνεργασία
και το υποδειγματικό παιδαγωγικό κλίμα που κρατήθηκε στην
προσομοίωση κρίσιμων στιγμών στο Σχολείο.
Εύσημα ανήκουν και τον Αξιωματικό της ΠΥΣ Σερρών Επιπυραγό κο
Παντελή Ελευθεριάδη που κέρδισε το ενδιαφέρον όλων των
συμμετεχόντων με την μεταδοτικότητά του στην εκπαίδευση αυτή,
που δεν ήθελαν να τελειώσει γρήγορα !
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες και ανοίγουμε
δρόμους και για άλλες τέτοιες ευκαιρίες.
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