
 

                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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12/θ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Αγαπητοί γονείς, 
Σας   ευχόμαστε   καλή   χρονιά, με  υγεία,  χαρά,  δύναμη,  ελπίδα,  αισιοδοξία! 

 
Κανονικά θα    ξεκινήσουν  τα  σχολεία  μετά  τις διακοπές   των 
Χριστουγέννων τη  Δευτέρα 10  Ιανουαρίου 2022, με μια  μικρή 
τροποποίηση των  υγειονομικών  μέτρων. Περιμένουμε με χαρά  
τους μαθητές μας, για να ξεκινήσουμε με τον  καλύτερο  δυνατό 
 τρόπο τη  ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ! 

 
Φροντίστε όλοι να παραλάβετε από τα φαρμακεία έως και το Σάββατο Πέντε (5) self test για τις 
δύο επόμενες εβδομάδες. 3 Τεστ για την εβδομάδα (10/01 έως 15/01 και 2 τεστ για την 
μεθεπόμενη εβδομάδα. 
 
Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και όλο το βοηθητικό προσωπικό υποχρεούνται σε διενέργεια 3 self 
test την ερχόμενη εβδομάδα:  
 
την Κυριακή 09/01/22, τη Δευτέρα 10/01/22 και την Πέμπτη 13/01/22. 
 

• Αν το αποτέλεσμα του test είναι είναι αρνητικό, καταχωρείται στην πλατφόρμα edupass  και οι 

μαθητές προσέρχονται  στο σχολείο το επόμενο πρωί με εκτυπωμένη τη δήλωση edupass. Αν 

υπάρχουν δυσκολίες στην εκτύπωση, η δήλωση θα πρέπει να είναι χειρόγραφη με σημειωμένο τον 

κωδικό που αναγράφεται στο πάνω δεξί μέρος. 

• Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ελέγχου self test είναι θετικό και εν αναμονή της 

επιβεβαίωσης του αποτελέσματος, παρακαλούνται οι μαθητές να μην προσέλθουν στο σχολείο. 

Το ίδιο ισχύει και για τα αδέλφια του πιθανού κρούσματος. 

• Σε περίπτωση κρούσματος σε τμήμα: Όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι και 

νοσήσαντες, στο τμήμα του νοσήσαντος μαθητή θα υποβάλλονται σε  test με βάση το ακόλουθο 

σχέδιο. (ST: Self test, RT: Rapid test) 

ΜΕΡΕΣ 1η 2η 3η 4η 5η 

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ RT ST ST ST RT 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ/ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ ST  ST  ST 

 



• Η διάρκεια καραντίνας για τους νοσήσαντες, ασυμπτωματικούς θα είναι 5 ημέρες και οι μαθητές 
επιστρέφουν στο σχολείο με αρνητικό τεστ. 
 
Παρακαλούμε να ενημερώσετε με mail τη διεύθυνση του σχολείου, μόνο σε θετική περίπτωση, αν 
τα παιδιά σας νόσησαν κατά τη διάρκεια των διακοπών ή νοσούν ακόμη, ή υποχρεούνται σε 
καραντίνα λόγω στενής επαφής με κρούσμα, προκειμένου να έχουμε μια εικόνα. 
 
Από την ερχόμενη εβδομάδα 17/01/2022 θα πραγματοποιούνται 2 self test κάθε Δευτέρα και 
Πέμπτη, που θα επιδεικνύονται εκτυπωμένα κάθε Τρίτη και Παρασκευή, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. 
 
 Όπως γίνεται αντιληπτό από όλους, είναι πολύ σημαντική η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων, 

και ιδιαίτερα η πραγματοποίηση των Τεστ από ΟΛΟΥΣ μας και η έγκυρη δήλωση τους στην 

πλατφόρμα edupass.gov.gr . Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όλοι μαζί, και αυτήν 

πρόκληση. Να μείνουν τα σχολεία ανοικτά και να λειτουργήσουν με ασφάλεια.  

Παρακαλούμε να έχουν όλοι οι μαθητές/τριες τις προσωπικές τους μάσκες στην τσάντα τους 

καθώς και ατομικά αντισηπτικά. 

 Είναι   αναγκαίο να  φροντίσουμε  όλοι  την  ατομική   μας 
προστασία  καθώς   και  του  συνόλου. Οι  συνθήκες   είναι 
 ιδιαίτερες  και  καλούμαστε   όλοι  να  τις   διαχειριστούμε 
 με σύνεση.  
 
Καλή χρονιά με ΘΕΤΙΚΑ συναισθήματα και ΑΡΝΗΤΙΚΑ τεστ! 

 
Η Διευθύντρια του Σχολείου 

 
Σοφία Ζερβού 

 

 

 

 

 

  
 


