
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Σύμφωνα με την τροποποίηση των υγειονομικών μέτρων για τη διαχείριση των κρουσμάτων covid19 εντός του 
σχολικού πλαισίου, σας ενημερώνουμε σε ό,τι αφορά αποκλειστικά τους μαθητές:  

1. Η διαδικασία των test αφορά από τώρα και στο εξής, όλους/ες τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, ακόμη και 
τους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες.  

2. Εξακολουθεί να ισχύει η διενέργεια self test κάθε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, για την προσέλευση των μαθητών 
κάθε Τρίτη και Παρασκευή, με εκτυπωμένη τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.  

3. Όλα τα τεστ θα δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα edupass.gov.gr.. 

 Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος μαθητή/τριας σε τμήμα:  

 Ενημερώνεται άμεσα το σχολείο. 
 Πραγματοποιούνται κανονικά όλες οι σχολικές δραστηριότητες. 
 Όλοι οι μαθητές εμβολιασμένοι, μη εμβολιασμένοι και νοσήσαντες, στο τμήμα του θετικού κρούσματος, θα 

υποβάλλονται υποχρεωτικά για 5 ημέρες  σε test , το αποτέλεσμα του οποίου θα επιδεικνύουν στο σχολείο 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:  

ΗΜΕΡΕΣ 0-1 2 3 4 5 

ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  Ή  ΝΟΣΗΣΗΣ RT ST ST ST RT 

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ  Ή ΝΟΣΗΣΗΣ  ΣΕ ΙΣΧΥ ST  ST  ST 

( ST: Self test, RT: Rapid test, Ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα επαφής με το κρούσμα) 

Οι μαθητές που έχουν πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού σε ισχύ, να το έχουν καθημερινά μαζί τους. 

Η διάρκεια απομόνωσης του μαθητή/τριας – «κρούσμα» covid-19, είναι πέντε (5) ημέρες, αρχής γενομένης από την 
ημέρα επιβεβαίωσης με θετικό Rapid test.  

Η επιστροφή του μαθητή/τριας στο σχολείο, γίνεται με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν πλέον συμπτώματα (η 
απυρεξία πέραν του 24/ώρου χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών),  διαφορετικά η περίοδος απομόνωσης των πέντε ημερών 
παρατείνεται, έως εξαλείψεως των συμπτωμάτων.  

Συγκεκριμένα:  

 Στην περίπτωση που ο μαθητής/τρια είναι πλήρως εμβολιασμένος/η, ή με ιστορικό νόσησης εντός 3/μήνου, 
επιστρέφει με αρνητικό αποτέλεσμα Self test, την 6η ημέρα.  

 Στην περίπτωση που είναι μη εμβολιασμένος/η, ή χωρίς ιστορικό νόσησης εντός 3μήνου, επιστρέφει με αρνητικό 
αποτέλεσμα Rapid test, την 6η ημέρα.  

Σε περίπτωση μαθητή/τριας που είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος εκτός σχολικού πλαισίου 
(ενδοοικογενειακή επαφή):  

 Πλήρως εμβολιασμένοι μαθητές ή νοσήσαντες τελευταίου τριμήνου, συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες, 
δεν παραμένουν σε απομόνωση, υπό την προϋπόθεση διενέργειας τριών Self test σε διάρκεια πέντε ημερών ( τη 
0-1 ημέρα, την ημέρα 3 και την ημέρα 5).  

 Για τους μη εμβολιασμένους μαθητές, ακολουθείται η διαδικασία πενθήμερης απομόνωσης και επιστροφή στο 
σχολείο την 6η ημέρα με αρνητικό αποτέλεσμα Self test, στο οποίο θα έχουν υποβληθεί την πέμπτη ημέρα. 

Τo συγκεκριμένο τμήμα της τάξης που θα παρουσιάζει κρούσμα, θα ενημερώνεται αποκλειστικά για την έναρξη του 
πενθήμερου προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου.  

Αγαπητοί γονείς, όπως γίνεται αντιληπτό από όλους, είναι πολύ σημαντική η τήρηση των παραπάνω μέτρων και 
ιδιαίτερα οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται σχολαστικά και να μην παραλείπονται. Παρακαλούμε πολύ να επιδείξετε 
για άλλη μία φορά, την απαιτούμενη προσήλωση και ευσυνειδησία στην εφαρμογή τους. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε 
να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά και να λειτουργήσουν με ασφάλεια!  

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας! 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 


