
Αγαπητοί γονείς και κηδεµόνες, 

Σας ευχόµαστε Καλή και Δηµιουργική Χρονιά, µε υγεία για σας και τις 
οικογένειές σας! 

Όπως ήδη έχετε πληροφορηθεί, τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά, τη 
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, µε νέο επικαιροποιηµένο πρωτόκολλο 
λειτουργίας µε κάποιες σηµαντικές αλλαγές: 

• Προβλέπεται ένα επιπλέον σελφ τεστ για την πρώτη εβδοµάδα 
λειτουργίας σχολείων για όλους τους µαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς. Εποµένως, την εβδοµάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα 
διενεργηθούν τρία δωρεάν σελφ τεστ αντί για δύο από τους 
µαθητές και τους εµβολιασµένους εκπαιδευτικούς, δηλαδή, 
παρέχεται ένα επιπρόσθετο σελφ τεστ. Την πρώτη εβδοµάδα 
λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση, τα σελφ τεστ πρέπει να γίνουν έως και 
24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο της Δευτέρας 
(10/1),  της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1). 

• Από τη δεύτερη εβδοµάδα και µετά, θα διενεργούνται  δύο 
δωρεάν εβδοµαδιαία σελφ τεστ, όχι µόνο από τους µη 
εµβολιασµένους µαθητές αλλά επίσης και από τους 
εµβολιασµένους µαθητές και εκπαιδευτικούς. Το τεστ θα 
διενεργείται δύο φορές την εβδοµάδα έως και 24 ώρες πριν την 
προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή. 

• Οι δηλώσεις για πιστοποιητικά εµβολιασµού ή νόσησης ή 
αρνητικού ράπιντ τεστ ή σελφ µαθητών που φοιτούν σε δηµόσιες 
σχολικές µονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρµα 
edupass.gov.gr	

• Σε περίπτωση κρούσµατος στην τάξη, διενεργούνται αυξηµένοι 
έλεγχοι σε όλο το τµήµα (δεν ισχύει η λογική του «σταυρού»). 
Πλέον όλοι οι µη εµβολιασµένοι µαθητές θα κάνουν δωρεάν 
τεστ, κάθε µέρα, για 5 ηµέρες. Συγκεκριµένα, θα κάνουν δύο 
ράπιντ και ένα σελφ τεστ σε διάστηµα 5 ηµερών, επιπλέον των 
δύο σταθερών σελφ τεστ την εβδοµάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ηµέρες. 
Οι εµβολιασµένοι µαθητές θα κάνουν ένα σελφ τεστ, επιπλέον 
των δύο εβδοµαδιαίων σελφ τεστ, δηλαδή συνολικά τρία σελφ 
τεστ δωρεάν την εβδοµάδα. 

• Αν ένας µαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα 
µπαίνει σε αποµόνωση  για 5 ηµέρες τουλάχιστον. Η αποµόνωση 
θα διακόπτεται µετά από 5 ηµέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν 
συµπτώµατα, ή τα συµπτώµατα µετά το πενθήµερο – 



προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και (β) µε αρνητικό 
σελφ τεστ. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ (ή 
ράπιντ) τεστ, η αποµόνωση θα παρατείνεται. 

• Σε περίπτωση στενής επαφής µε κρούσµα επιβεβαιωµένου 
περιστατικού COVID-19 εκτός σχολείου. (Δηλαδή, τι γίνεται 
όταν, π.χ., υπάρχει κρούσµα στο σπίτι): Αν πρόκειται για 
εµβολιασµένους µαθητές, τότε προσέρχονται στο σχολείο 
κανονικά και κάνουν τρία σελφ τεστ τις ηµέρες 0-1, 3 και 5-7.  Αν 
πρόκειται για µη εµβολιασµένους µαθητές, τότε παραµένουν σε 
αποµόνωση για 5 ηµέρες, και διενεργούν σελφ τεστ την 5η ηµέρα 
µετά την έκθεση. 

• Οι ανεµβολίαστοι µαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει 
εντός του τελευταίου τριµήνου έχουν το ίδιο καθεστώς µε τους 
εµβολιασµένους µαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. 

• Οι µαθητές όλων των βαθµίδων, εµβολιασµένοι και µη, καθώς και 
οι εµβολιασµένοι εκπαιδευτικοί, θα προµηθεύονται από την 
Τετάρτη 5 Ιανουαρίου ως και το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, πέντε 
(5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρµακεία, 
προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων 
εβδοµάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 
Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022. 

• Υπενθυµίζεται ότι: 
• * ο προσυµπτωµατικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο 
κορωνοϊό µέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιµασίας (self test) είναι 
υποχρεωτικός για όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες, 
εµβολιασµένους και µη, καθώς και για τους εµβολιασµένους 
εκπαιδευτικούς. 

• * βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι µαθητές 
από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εµβολιασµένοι εκπαιδευτικοί. 

• Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.minedu.gov.gr/news/51109-05-01-22-erotiseis-apantiseis-
gia-ti-leitourgia-ton-sxoleion	

Παρακαλούµε πολύ η δήλωση του αποτελέσµατος στην 
πλατφόρµα edupass, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οπωσδήποτε 
από το προηγούµενο βράδυ ή το αργότερο µέχρι τις 7.30 το πρωί. 
Η καθυστέρηση της δήλωσης του αποτελέσµατος του self test στην 
πλατφόρµα, δυσχεραίνει την υποχρεωτική διαδικασία ελέγχου. 

  



Με εκτίµηση 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων 

του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων 

 

 

 
	


