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Οδηγίες για μαθητές/μαθήτριες/εκπαιδευτικούς με βάση την νέα 
Κ.Υ.Α για τη λειτουργία των σχολείων 

1. Για την είσοδο στη σχολική μονάδα απαιτείται: 

ΜΑΘΗΤΕΣ:  

Από τις 10 έως 14/01/2021 τρία self test που θα τα κάνουν την Κυριακή την Δευτέρα και την 
Πέμπτη. Θα τα φέρουν στο σχολείο την ΔΕΥΤΕΡΑ την ΤΡΙΤΗ και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Από τις 17/01/2021 και μετά δύο self test την εβδομάδα. Θα τα κάνουν Δευτέρα και Πέμπτη 
απόγευμα και θα τα φέρνουν ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (όπως πριν) 

Μπαίνουν στο edupass και εκδίδουν την κάρτα. Την έχουν μαζί τους και την επιδεικνύουν 
όταν τους ζητηθεί.  

Αφορά ΟΛΟΥΣ τους μαθητές/τις μαθήτριες! 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νοσήσαντες εκπαιδευτικοί μέχρι  31/10/21 το εξάμηνο μπορεί να λήξει μέχρι  
31/01/21. Όσοι νόσησαν μετά τη 1/11/2021 το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 3 μήνες. 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ: 3 σελφ τεστ την πρώτη εβδομάδα 
(ΔΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και από την δεύτερη 2 (ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)  

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ:   

Την 1η εβδομάδα ΔΕΥΤΕΡΑ: Rapid ΤΡΙΤΗ:Self test ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Rapid 

 Την 2η εβδομάδα: ΤΡΙΤΗ: Rapid  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Rapid   

Μπαίνουμε στο edupass και εκδίδουμε την κάρτα. Την έχουμε μαζί μας και την 
επιδεικνύουμε στο Δ/ντη Υπο/δντή. 

2.Στις στενές επαφές εντός σχολείου  απαιτείται 

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ 

ΗΜΕΡΑ 0 1 2 3 4 5 
ΜΑΘΗΤΕΣ  RT ST ST ST RT 
ΕΚΠΑΙΔΕYΤIΚΟΙ  RT RT ST RT RT 
       

 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ Η ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

ΗΜΕΡΑ 0 1 2 3 4 5 
ΜΑΘΗΤΕΣ  ST  ST  ST 
ΕΚΠΑΙΔΕYΤIΚΟΙ  ST  ST  ST 
       

 

3. Στις στενές επαφές εκτός σχολείου απαιτείται : 



1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

1.ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

 Μένουν 5 ημέρες σπίτι. 

 Την 6η ημέρα κάνουν self test. Αν είναι αρνητικό έρχονται την 6η στο σχολείο. Πάνω από 12 
ετών φοράνε την μάσκα FFP2/N95/KN95 

2.ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Η ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ:  

Έρχονται κανονικά στο σχολείο και κάνουν self test την 1η ημέρα μετά τη διαπίστωση του 
κρούσματος, την 3η και την 5η.  

3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :  

3,1. που έχει εμβολιαστεί με 3 δόσεις ή2 δόσεις τελευταίο 6μηνο ή J&J τελευταίο δίμηνο, 
έρχονται κανονικά στο σχολείο με χρήση μάσκας FFP2/N95/KN95 για 10 ημέρες.  

Την 5η ημέρα από την επαφή με το κρούσμα κάνουν rapid ή pcr 

3.2.που έχει εμβολιαστεί με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες/1 δόση J&J πάνω από 2 μήνες 
:ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 5 ΗΜΕΡΩΝ 

5η ημέρα rapid ή pcr και επιστροφή την 6η αν είναι αρνητικό με χρήση μάσκας 
FFP2/N95/KN95  ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες  

4. Νόσηση από COVID 

4.1 Μαθητής/μαθήτρια 

Ενημερώνεται ο υπεύθυνος COVID της σχολικής μονάδας. 

Απομόνωση τουλάχιστον πέντε ημέρες από την ημέρα του τεστ 

Απομάκρυνση από κάθε εξωσχολική δραστηριότητα 

6η ημέρα self test/ Αρνητικό→Επιστροφή στο σχολείο  

Άνω των 12 ετών με χρήση μάσκας FFP2/N95/KN95  ή διπλή μάσκα για 5 ημέρες  

4.2 Εκπαιδευτικός ανεμβολίαστος/χωρίς νόσηση 

5 ημέρες απομόνωση 

6η ημέρα rapid test 

4.2 Εκπαιδευτικός εμβολιασμένος 

5 ημέρες απομόνωση 

6η ημέρα self test 

Σημείωση: Σε περίπτωση ασθενoύς με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή, μπορεί να 
μείνει στο σπίτι μέχρι 20 ημέρες σύμφωνα με βεβαίωση θεράποντος ιατρού. 

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί αποκωδικοποίηση της υπ. αριθ. ΓΠ οικ.360 Κ.Υ.Α/Φ.Ε.Κ. 
7/6-1-21/Τ.Β΄ 

Η Δ/ντρια του σχολείου 
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          Θεοδώρα Γρομητσάρη 


