
Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ΤΕΣΕΚ Αγίου 

Λαζάρου Λάρνακας. 

Χρήσιμες Συμβουλές και Στήριξη για την περίοδο 

της πανδημίας του COVID-19. 

Είναι φυσικό να αγχωνόμαστε για τον  κορονοϊό και  για τις επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει στη ζωή και στην καθημερινότητα μας. Απόλυτα κατανοητό 

είναι επίσης να αισθανόμαστε άγχος με όσα διαβάζουμε ή ακούμε και να 

μας επηρεάζει αρνητικά η κατάσταση γύρω μας.Μην σας ξενίσει αν νιώσετε 

άσχημα ή παράξενα. Κρατήστε όμως μια θετική στάση. Αν και όλοι 

βιώνουμε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας αυτή την χρονική περίοδο, 

προσπαθήστε να ακολουθήσετε ένα νέο πρόγραμμα, μια νέα ρουτίνα. 

                                  

• Μένοντας στο σπίτι, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα διαδικτυακά σας 

μαθήματα και να ενημερώνεστε για τα θέματα του σχολείου. 

• Οργανώστε συναντήσεις με φίλους και συμμαθητές στο διαδίκτυο.  

• Ξεκουραστείτε αρκετά – κοιμηθείτε όσο χρειάζεστε. 

• Κάνετε πράγματα που σας αρέσουν.                 

• Ασκηθείτε καθημερινά στον χώρο του σπιτιού σας. 

• Αποφύγετε την διαρκή έκθεση σε ειδήσεις που σας δημιουργούν άγχος. 

• Μιλήστε σε κάποιον. 

• Διατηρείστε μια θετική στάση. 

• Χρησιμοποιήστε το χιούμορ στη ζωή σας. 

Εύχομαι να είστε υγιείς και να συνεχίσετε να προστατεύετε τον εαυτό σας και 

τους άλλους . 

➢ Να μην ξεχνάμε να:  

▪ Κοιτάμε τακτικά την ιστοσελίδα του σχολείου, τις ανακοινώσεις και τα 

μηνύματα στο Ηλεκτρονικό Σχολείο.  

▪ Ενημερωνόμαστε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (http://www.moec.gov.cy/).  

▪ Υπηρεσία Εξετάσεων http://www.moec.gov.cy/ypexams/index.html 

▪ Υπηρεσία Συμβουλευτική και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) 

http://www.moec.gov.cy/ysea/index.html 
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Η σύμβουλος του σχολείου, Αντωνιέττα Χατζηπαντελή, είναι στη διάθεση σας 

για τυχόν απορίες ή δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίσετε. Επικοινωνήστε με 

τη γραμματεία του σχολείου (τηλ:24815128 ) και αφήστε το τηλέφωνο σας για 

να επικοινωνήσει η σύμβουλος μαζί σας. 

  Άλλες χρήσιμες πληροφορίες                

      

Τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας για διαχείριση θεμάτων μαθητών και της 

οικογένειας τους στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης από τον ιό covid-19 

 Γραμμή  
Επικοινωνίας 

Φορέας -Υπηρεσία Θέμα 

1. 1410 Οργανισμός Νεολαίας 
Κύπρου. 

Γραμμή Στήριξης και 
Συμβουλευτικής 
(χωρίς χρέωση) 

2. 1450 
1412 

Υπουργείο Υγείας Πληροφορίες γενικής 
φύσης για τον 
κορονοιο 

3. 99928405 
99928406 

Υπουργείο Υγείας Υπηρεσία 
Ψυχολογικής 
Τηλεφροντίδας προς 
τους πάσχοντες από 
τον ιό covid-19 και το 
κοινό 

4 22103234 
www.uncrcpc.org.cy 

Hope for children Στήριξη η 
καθοδήγηση γονιού η 
παιδιού 

5. 199 Αστυνομία Άμεση Παρέμβαση 

6. 1402 
 
 
1498 

Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου 
 
Αστυνομία 

Ενημέρωση και 
βοήθεια σε θέματα 
ουσιών εξάρτησης 

7. 1456 ΠΕΡΣΕΑΣ Θέματα χρήσης 
Ναρκωτικών 

8. 116111 
1440 
1410 
1455 

Ευρωπαϊκή Γραμμή 
Σ.Π.Α.Β.Ο 
Ο.ΝΕ.Κ 
Σύνδεσμος 
οικογενειακού 
Προγραμματισμού 
Hope for Children 

Χειρισμός 
Περιστατικών Βίας 
στην Οικογένεια 

9. 116111 
 

Ευρωπαϊκή Γραμμή 
 

Διαχειρισμός 
Περιστατικών 
Σεξουαλικής 
κακοποίησης Παιδιών 



 

 

 

 

  

  


