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Απόσπασμα: Για την εύρυθμη λειτουργία  όσο και για τη λήψη και απαρέγκλιτη 

τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον COVID-19, 

 

Συστήνεται την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων και κατά τις πρώτες δύο (2) 

ώρες του ωρολογίου προγράμματος να γίνει υπενθύμιση όλων των μέτρων πρόληψης και 

αποφυγής της διασποράς του COVID-19, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις Λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και στις οδηγίες του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 

 Η Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Η 

σχολαστική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. 

 Η χρήση αντισηπτικών, η τήρηση των γενικών κανόνων καθαριότητας, οι τακτικοί 

αερισμοί των χώρων, η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των 

προσώπων, ΔΗΛ. μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και 

επισκεπτών, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, οι σταθερές ομάδες 

μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, τα ειδικότερα μέτρα για 

προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, ο τρόπος χρήσης των εργαστηρίων 

πληροφορικής, ο καθαρισμός των μουσικών οργάνων μετά από κάθε χρήση, οι 

σχολικοί εορτασμοί εντός του κάθε τμήματος κ.α. 

 Τέλος, ενημερρώνονται οι εκπαιδευτικοί, οι ενήλικοι μαθητές και οι κηδεμόνες των 

ανήλικων μαθητών άνω των 16 ετών για τη δυνατότητα διενέργειας δωρεάν 

ελέγχου COVID-19, που εξασφάλισαν τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

9223/ΓΔ4/27-01-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες 

δηλώνουν εθελοντικά την πρόθεσή τους να εξεταστούν προληπτικά για κορωνοϊό, 

μέσω της ειδικής πλατφόρμας δωρεάν ελέγχου COVID-19 

https://edu.testing.gov.gr/. Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες άνω 

των 16 ετών επιθυμούν να υποβληθούν σε έλεγχο για τον νέο κορωνοϊό, να 

https://edu.testing.gov.gr/


καταθέσουν αίτηση στην ανωτέρω πλατφόρμα για τους δειγματοληπτικούς 

ελέγχους. Σημειώνεται ότι η επιλογή των αιτούντων θα γίνεται βάσει σειράς 

προτεραιότητας (χρονική και γεωγραφική) και πάντοτε αναλόγως των διαθέσιμων 

τεστ ημερησίως. Οι αιτούντες θα ταυτοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού τους 

λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) και θα ενημερώνονται για το 

ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την 

Ελλάδα, ενώ αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία περιλαμβάνονται 

στην εν λόγω πλατφόρμα. Ειδικά για τους ανήλικους μαθητές άνω των 16 ετών θα 

απαιτείται και η συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή στη 

διαδικασία. Η συναίνεση μπορεί να διασφαλίζεται με την παρουσία του γονέα στη 

διαδικασία ή/και με τη συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης ότι επιθυμεί το παιδί του 

να συμμετάσχει στον έλεγχο για COVID-19. 


