
Ενημερωτικό βοηθητικό  σημείωμα για τους γονείς και μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά  

Άνοιγμα σχολείων: Τα νέα μέτρα σε 14 ερωτήσεις και απαντήσεις 

Από τον Σεραφείμ (Μάκη) Λάππα, Σχολικό Νοσηλευτή ΠΕ25 

Αναλυτικά οι ερωτοαπαντήσεις: 

1.Από που θα προμηθεύονται τα self-test οι μαθητές ; 

Από τα φαρμακεία με το ΑΜΚΑ τους . 

2. Που θα δηλώνουν το σελφ τεστ ; 

Στην ψηφιακή πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ 

3. Ποιοι μαθητές δεν χρειάζεται να κάνουν σελφ-τεστ; 

Όσοι μαθητές είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει (το τελευταίο εξάμηνο) οι οποίοι θα δείχνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

στο σχολείο κατά την προσέλευση τους . 

4. Ποιοι μαθητές και Πότε πρέπει να κάνουν σελφ τεστ ; 

Οι μαθητές που είναι ανεμβολίαστοι θα πραγματοποιούν self-test, 2 φόρες την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και θα 

έχουν μαζί τους την δήλωση αρνητικού τεστ κατά την προσέλευση τους στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή. 

5. Ποιοι εκπαιδευτικοι,́ Ε.Ε.Π ,Ε.Β.Π. και το διοικητικό και λοιπο ́προσωπικό δεν κάνουν rapid-test ; 

Όσοι είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει (το τελευταίο εξάμηνο), οι οποίοι θα δείχνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό . 

6. Ποιοι και πότε εκπαιδευτικοι,́ Ε.Ε.Π ,Ε.Β.Π. και το διοικητικό και λοιπό προσωπικο ́πρέπει να κάνουν rapid-test; 

Όσοι είναι ανεμβολίαστοι θα πραγματοποιούν rapidtest 2 φόρες την εβδομάδα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και θα έχουν μαζί 

τους την δήλωση αρνητικού τεστ (είτε ψηφιακά είτε εκτυπωμένη) κατά την προσέλευση τους στο σχολείο την Τρίτη και την 

Παρασκευή. To κόστος του rapid-test επιβαρύνει τον ανεμβολίαστο. 

7. Πώς γίνεται κάποιος υπεύθυνος COVID-19; 

Υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19, καθώς και ο αναπληρωτής του, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολικής 

μονάδας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για το άνοιγμα των σχολείων που δημοσίευσε την Παρασκευή το υπουργείο Παιδείας. 

8. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου COVID-19; 

 Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων 

κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19. 

 Να επικοινωνεί με τις οικογένειες των μαθητών και τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες όπως ο ΕΟΔΥ. 

9. Πότε θα κλείνει ένα τμήμα; 

Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης όταν σε 

αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στο 50%+1 των μαθητών του 

10. Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 τι πρέπει να κάνουμε ; 

Το επιβεβαιωμένο κρούσμα απομακρύνεται από το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες. 

11. Πότε μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο ; 

Η επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την 

πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των άλλων 

συμπτωμάτων., Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

12. Τι πρέπει να κάνουν όσοι θεωρούνται στενές επαφές ; 

Προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και για διάστημα 7 ημερών. 

13. Για τους ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα ; 

2 εργαστηριακά τεστ – rapid πέραν των προβλεπομένων εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως 

εμπρός ή πίσω θρανίο από το κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ – self (τις ημέρες που δεν 

κάνουν τα 2 εργαστηριακά). 

14. Για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα ; 

Αυτοδιαγνωστικά τεστ – self ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται. Όλοι οι ανωτέρω επιβεβαιωτικοί έλεγχοι 

παρέχονται δωρεάν στα Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του κράτους. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fself-testing.gov.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2T3Vf4J9zxPpo8ZmRz4b5Fif4Xuxw2VMfvWR7CyFgpjWynDBBYEusW-sY&h=AT1P9O35KHko366qlRM5wm9D7uiu9OSFaMxOkgyKvh7d0DtioC9pz5pNFRWZbjs9V4BAp-VavhZy1sZ6E8eOk9cMgUin3m76zsiY6w3R5-81tDrZj5ywWMVdeBDKA_EFZpU3fwttgbsUakI0NtuX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0_oK3DRVrCPHqSMh5duQX5ElvaaQh0VJ-4bTcNHVo20XrETAyuKs1apseHL8_Gy4fyukhWbz8tNp7zmszBE0rv7UpArkrNeuJ6cTU5QT8t7Jnp1RbfQ0dwpmSRG3TZ-4L9bmLBgMV1oDsq8hyjdkZH-iI8CKkPu8lSvrbhBDxuXhO5mrNyFPNhil9-_Bu6U9o2GMIKCIcz
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