
Αγαπητοί γονείς 

Αγαπητά μας παιδιά

Χρόνια Πολλά, Χριστός Ανέστη

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουμε όλοι στο σχολείο μας. Ωστόσο για να

είμαστε όλοι ασφαλείς, οφείλουμε να κάνουμε έναν ατομικό έλεγχο  (SELF TEST)

κορωνοϊού. Το τεστ θα γίνει την Κυριακή το βράδυ.

Οδηγίες : 

1. Η προμήθεια του τεστ γίνεται δωρεάν από́ το φαρμακείο με τον Α.Μ.Κ.Α. ,
2. Το τεστ γίνεται στο σπίτι με τη βοήθεια των γονέων και σύμφωνα με τις οδηγίες 
που δίνονται στα ενημερωτικά φυλλάδια. 
https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE
3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν SELF TEST

α) Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet),  υποβάλλετε το αποτελέσμα του test.

1. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική́ κάρτα 
αρνητικού́ αποτελέσματος, την οποία και εκτυπώνετε.
Οι μαθητές επιδεικνύουν, χωρίς να παραδίδουν τη σχολική́ κάρτα εντός της τάξης, 
στον εκπαιδευτικό́ της πρώτης ώρας και τη φέρουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια 
του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.

2.Εάν το αποτέλεσμα του test είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική 
κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε. Σε αυτή την περίπτωση, 
μεταβαίνετε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι 
αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό 
έλεγχο. 
Μέχρι να μεταβείτε στη δημόσια δομή, οι θετικοί μαθητές και οι οικείοι τους, 
παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν 
επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. 
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε 
εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το 
αρνητικό αποτέλεσμα.
Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στο χώρο της σχολικής 
μονάδας, επιδεικνύοντας τη βεβαίωση.

3.Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή 
αρνητικού αποτελέσματος μπορείτε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε και 
χειρόγραφα (από τους γονείς των ανηλίκων μαθητών) με το παρακάτω υπόδειγμα:

https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE&fbclid=IwAR0dSjOCJ21m6lF0JVUOyA7t1wr7MhstE0H_o7Iif24i4ts90AnG5DGX4a8


Υπόδειγμα για χειρόγραφη βεβαίωση σχολικής κάρτας :

https://www.facebook.com/6%CE%98-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-1439051956326343/photos/pcb.3064046893826833/3064046737160182/?__cft__%5B0%5D=AZXSuXFXlWpgKeylHBEJ1Rwwc4eT_gpX6Pbejp4Due5q2RFIKIZskxePos0GkylhYpvRZokeVoKkA99oT0anrDJCspmLeLqU4oEskxmY28Eg08mOrhWjOkmoKVnXz-FuGhYCS6gOPx4u67T-GWalnzSP&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/6%CE%98-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-1439051956326343/photos/pcb.3064046893826833/3064046737160182/?__cft__%5B0%5D=AZXSuXFXlWpgKeylHBEJ1Rwwc4eT_gpX6Pbejp4Due5q2RFIKIZskxePos0GkylhYpvRZokeVoKkA99oT0anrDJCspmLeLqU4oEskxmY28Eg08mOrhWjOkmoKVnXz-FuGhYCS6gOPx4u67T-GWalnzSP&__tn__=*bH-R

