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Αγαπητοί γονείς, χρόνια πολλά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!

Όπως  ήδη  γνωρίζετε,  τα  σχολεία  επαναλειτουργούν  από  τη  Δευτέρα  10  Μαΐου.  Η
είσοδος των μαθητών  επιτρέπεται  μόνο με την επίδειξη της Σχολικής Κάρτας COVID-19
αρνητικού αποτελέσματος στον εκπαιδευτικό του τμήματος της 1ης διδακτικής ώρας. Τονίζουμε
ότι δεν θα γίνεται δεκτός/-ή κανένας μαθητής/-τρια χωρίς Σχολική Κάρτα.

Έως το Σάββατο 8 Μαΐου θα διατίθενται από τα φαρμακεία δωρεάν αυτοδιαγνωστικά
test με την επίδειξη από τους γονείς του Α.Μ.Κ.Α του μαθητή και της αστυνομικής ταυτότητας
του γονέα. Παρακαλούμε να προμηθευτείτε το τέστ το συντομότερο.

Ο  αυτοδιαγνωστικός  έλεγχος  διενεργείται  στο  σπίτι  δύο  (2)  φορές  την  εβδομάδα,
Κυριακή  και  Τετάρτη,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των  ενημερωτικών  φυλλαδίων  που
περιλαμβάνονται στην συσκευασία.

Στη συνέχεια οι γονείς επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr
και επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19». Εισέρχονται με τη χρήση των
κωδικών  της  Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.  (taxisnet)  και  ακολουθούν  τη  διαδικασία  υποβολής  του
αποτελέσματος.

Εάν  το  αποτέλεσμα  είναι  αρνητικό,  εκδίδεται  από  την  πλατφόρμα  σχολική  κάρτα
αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε.  Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της
σχολικής κάρτας μπορείτε να την αντιγράψετε σε μία κόλλα χαρτί  και  να την υπογράψει  ο
κηδεμόνας.   Ο/Η μαθητής/-τρια  επιδεικνύει,  χωρίς  να  παραδίδει,  τη  σχολική  κάρτα  στον
εκπαιδευτικό  και  τη  φέρει  μαζί  του/της  μέχρι  τη  διενέργεια  του  επόμενου  διαγνωστικού
έλεγχου.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού
αποτελέσματος. Πρέπει να μεταβείτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως
αυτές  είναι  αναρτημένες  στην  πλατφόρμα  self-  testing.gov.gr,  για  δωρεάν  επαναληπτικό
έλεγχο. Μέχρι τότε οι μαθητές/-τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. 

Εάν  το  αποτέλεσμα  του  επαναληπτικού  ελέγχου  είναι  θετικό,  ακολουθείται  το
πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού έλεγχου είναι αρνητικό, τότε
εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή.  Στην περίπτωση αυτή ο/η μαθητής/-τρια
επιστρέφει στο σχολείο επιδεικνύοντας την βεβαίωση.

Στον  παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει  το  βίντεο του  υπουργείου υγείας  με  τις  οδηγίες
χρήσης του αυτοδιαγνωστικού τεστ Covid19, για ενημέρωσή σας:
https://www.youtube.com/embed/uqy9EtE1uuE .-

  Καλό ξεκίνημα! 
 Η Διευθύντρια, Κ. Ζαφειριάδου
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