
 

με ή χωρίς πυρετό 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Με την έναρξη του σχολικού έτους ξεκίνησαν οι διάφορες ιώσεις παράλληλα με τον κορωνοϊό.   Στο 

σχολείο μας κάνουμε ό,τι είναι δυνατό  για να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Το σχολείο χρειάζεται και τη δική σας βοήθεια και συνεργασία σε περίπτωση που το παιδί σας 

εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID–19. 

Για τον σκοπό αυτό παραθέτουμε αποσπάσματα από τις σχετικές οδηγίες του  ΕΟΔΥ: 

(https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) 

Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19: 
Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι: 

• πυρετός 
• βήχας 

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: 
• δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια 

• μυαλγίες 

• ρίγος 

• πονοκέφαλος 

• καταβολή δυνάμεων 

• δυσκαταποσία 

• απώλεια γεύσης ή/και οσμής 

• ναυτία / έμετος 

• κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις 

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου 
κρούσματος COVID-19 
 
Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα: 
- πυρετός (Θ > 37,5 oC) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα 
- βήχας 
- δύσπνοια 
- ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη 
- γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος) 

ΚΑΙ 

απουσία εναλλακτικής διάγνωσης 

 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/


Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19: 

• Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός 
του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των 
γονέων/κηδεμόνων. 

• Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με 
την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19, 
χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό 
διαγνωστικό τεστ. 
 

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ' οίκον (εφόσον 
κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά 
αεριζόμενο δωμάτιο. https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida- 
ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/ 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό 

Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη 
υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του - 
καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. 

 Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό 

Ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα τη διευθύντρια της σχολικής μονάδας. 
Ενημερώνει, επίσης, τους υπεύθυνους για εξωσχολικές δραστηριότητες, στις οποίες ενδεχομένως 
μετέχει ο μαθητής (πχ φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός κλπ). 
Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από 
την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 
(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του (σε περίπτωση ασθενών με 
πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα του 10ημέρου να είναι μεγαλύτερο, 
σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού). 
 

Όπως είναι φανερό, χρειάζεται η στενή συνεργασία με τον παιδίατρό σας, για να προφυλάξουμε το 
σχολικό περιβάλλον, αλλά και το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό μας περιβάλλον.   
 
Τα λόγια του Ιπποκράτη παραμένουν διαχρονικά: «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν»  
 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΕΡΙΩΝ - ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ   
 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας! 
 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων – Η Διευθύντρια 
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