
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Αγαπητοί γονείς και µαθητές σας  ευχόµαστε χρόνια πολλά, υγεία 
και κάθε καλό!  

 Όπως γνωρίζετε,  τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, θα ξεκινήσει η 
λειτουργία των σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστή 
τήρηση όλων των µέτρων (αποστάσεις, µάσκα, κανόνες υγιεινής 
κ.λ.π.) και επιπλέον η διενέργεια self test.        

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ: Οι εφηµερεύοντες εκπαιδευτικοί θα 
υποδέχονται τους µαθητές και θα επιτρέπουν την είσοδο ΜΟΝΟ 
µε την επίδειξη αρνητικού self test.  

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του σχολείου σε γονείς 
ή σε οποιονδήποτε άλλον. 

Η ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ και το ολοήµερο θα λειτουργήσουν 
κανονικά. 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ  ΝΑ 
ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. 

Προκειµένου να αποφύγουµε τον συνωστισµό των γονέων στην 
είσοδο, κατά την αποχώρηση των µαθητών τροποποιούµε την 
ώρα αποχώρησης των τάξεων ως εξής, (όπως ίσχυε και κατά την 
προηγούµενη δια ζώσης λειτουργία του σχολείου): 

Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: 13:15 µ.µ. 

Α΄- Β΄- Γ΄ ΤΑΞΗ: 13:00 µ.µ. 

Η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ (Self 
test)  κορονοϊού προβλέπεται, σύµφωνα µε σχετική ΚΥΑ 
υποχρεωτικά σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και λοιπό 
προσωπικό του σχολείου.  

Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ κορονοϊού  προµηθεύονται  δωρεάν  από 
το φαρµακείο, µε το ΑΜΚΑ,  γίνονται δύο φορές την εβδοµάδα για 
κάθε µαθητή και εκπαιδευτικό και  είναι απαραίτητα για την 
προσέλευση στο σχολείο. Τα βήµατα είναι τα εξής: 

1. Γονείς, κηδεµόνες, µαθητές και εκπαιδευτικοί θα 
παραλαµβάνουν δωρεάν το self-test, µαζί µε ενηµερωτικό υλικό 



από το φαρµακείο, χρησιµοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Μπορείτε 
από την Τετάρτη 5/5/21 να παραλάβετε το πρώτο self test και από 
τη Δευτέρα 10/5 θα µπορείτε να παραλάβετε και το 2ο τεστ της 
ερχόµενης εβδοµάδας. 

2. Οι µαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι 
τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το 
προηγούµενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα µπορεί να γίνει την 
Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί και την Τετάρτη το 
βράδυ ή Πέµπτη το πρωί. 

 

• Δείτε το βίντεο οδηγιών 
 

3. Γονείς, µαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσµα 
του self-test µέσω της πλατφόρµας self-testing.gov.gr, στην 
οποία θα εισέρχονται µε τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας 
συγκεκριµένα στοιχεία, όπως πατρώνυµο, µητρώνυµο, ΑΜΚΑ και 
το αποτέλεσµα του self-test. 

 

Αν το self-test είναι αρνητικό: 

Για τους µαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα µέσω της 
πλατφόρµας self-testing.gov.gr. Οι µαθητές θα φέρουν τη σχολική 
κάρτα µαζί τους κάθε ηµέρα και θα την επιδεικνύουν στους 
εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέµπτης ή 
όποτε τους ζητηθεί. 

• Σχολική κάρτα για Covid-19 

Μπορείτε εναλλακτικά να τυπώσετε, να συµπληρώσετε και να 
υπογράψετε µόνοι σας το έγγραφο εδώ. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, 
µπορεί να συµπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση που θα 
περιέχει τα ίδια στοιχεία µε τη σχολική κάρτα/τη δήλωση 
αρνητικού αποτελέσµατος. 

Επιπλέον µπορείτε να προµηθευτείτε έντυπα από το σχολείο 
την Παρασκευή 7/5/21 από τις 11:00 π.µ. έως τις 13:00 µ.µ. 

Αν το self-test είναι θετικό: 



Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσµατος µέσω της 
πλατφόρµας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν 
επαναληπτικού rapid-test σε δηµόσια δοµή. 

Η λίστα µε τις δηµόσιες δοµές περιλαµβάνεται στην 
πλατφόρµα self-testing.gov.gr. 

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο 
του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι 
µαθητές/εκπαιδευτικοί λαµβάνουν σχετική βεβαίωση από το 
σηµείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο. 

 

 

 


