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Περίπτωση Δικαιολαγητιχά /  Ημέρες διεξαγωγής t o t  /  Πιρίοδσς απομόνωσης κρούσματος
ΜΑΘΗΤΕΣ

Για προσέλευση στο σχολείο 
την 1η εβδομάδα 10/1 ·  14/1

Εμβολιασμένοι 3 δωρεάν self tests ΚΥ (9/1). ΔΕ (10/1) και ΠΕ (1V I )
Ο/η θεπκός/ή μαθητής/τρια Παραμένει σεΜη εμβαλιαομένοι 3 δωρεάν sell tests ΚΥ (9/1). ΔΕ ( 10/11 και ΠΕ (13/1)

Για ηρβαΔιυοη στο σχολείο τη 
2η ιβδομάδα 17/1 - 21/1

Εμβολιασμένοι 2 δωρεάν self tests ΔΕ (17/1) και ΠΕ (20/1) απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημίρες 
(α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα 
συμπτώματα μετά το πενθήμερο 
προεξάρχονιος του πυρετού -  υποχωρούν, και 
(β) με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός ουνεχίξει

Μη εμβολιασμένοι 7. δωρεάν self tests ΔΕ (17/1) και ΠΕ (20/1)

Στενή «π αφή με κρούσμα στο 
σχολείο

Εμβολιασμένοι 3 sell tests (oe διάστημα 5 ημερών) * 1η, 3η. δη ημέρα
Μη Εμβολιασμένοι S tests (σε διάστημα 5 ημερών) = 1η. 5η rapid και 2η. 3η,4η self

Σεενή επαφή μ ι κρουομα 
έκτος σχολείου

Εμβολιασμένοι Προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και κάνουν 3 self tests πς ημέρες 0-1 ,3  και 5-7.
ή υπάρχει θετικό self (ή rapid) test, η 
απομόνωση θα ηαραιείνααι.

Μη εμβολιασμένοι Παραμένουν αε απομόνωση για 5 ημ. και διενεργούν self test την5η ημέρα μετά την έκθεση.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Για προσέλκυση στο σχολείο 
την 1η t βδομάδα 10/1 - 14/1

Εμβολιασμένοι 3 δωρεάν self tests ΚΥ (9/1), ΔΕ (10/1) και ΠΕ (1V D
Ο/η θετικός /ή  εκπ /κός: Παραμένει σε 
απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον II 
απομόνωση θα διακάηιειαι μειά από S ημέρες 
(α) εφόσον δεν υπάρχουν ουμπτώμαια , ή ιο 
συμπτώματα μειά to 
πενθήμερο-προεξάρχσντος ταυ 
πυρετού-υποχωρούν, kju (β) με αρνηηκό self 
test για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς . 
και αρνητικό έλενχο (rapid ή PCR) για τους μη 
εμβολιασμένους εκπ /κούς. Εάν ο πυρεεάς 
συνεχίζει ή υπάρχει θετικό sell ή rapid test, η 
απομόνωση θα παραιείνηαι . Otav τελειώσει η 
καραντίνα, οι εκπ /κοί υποχρεούνεαι να 
χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας (Ν95 
ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 7πλή μάσκα για τουλάχιστον 
άλλες 5 ημ.

Μη Εμβολιασμένοι 3 tests ΚΥ (9/1) rapid, ΑΕ (10/1) sell. ΠΕ (13/1) rapid

Για προσέλκυση στο σχολείο τη 
2η (βδομάδα 17/1 ·  21/1

Εμβολιασμένοι 7 δωρεάν self tests ΔΕ (17/1) και ΠΕ (20/1)
Μη Εμβολιασμένοι 2 rapid tests ΑΕ (17/1) και ΠΕ (20/1) rapid

Στινή επαφή μ ι κρούσμα στο 
σχολείο

Εμβολιασμένοι 3 self tests (αε διάστημα 5 ημερών) = 1η, 3η, 5η ημέρα
Μη Εμβολιασμένοι 5 tests (or διάστημα 5 ημερών) - 1η,2η.4η,5η rapid και 3η self

Στινή επαφή μ ι κρούσμα 
εκτός σχολείου

Εμβολιασμένοι και με τ.νισχυηκή δόοη ή 
Εμβολιασμένοι μι 2 δόσης τους τελευταίους 6 
μήνα ή μ ( μία δόοη ιου Εμβολίου I&J ιούς 
τελευταίους 2 μήνις

Προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και διενεργούν έλεγχο (rapid ή PER) 
την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Οι εκπ/κοί φορούν μάσκα υψηλής 
προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή Ff Ρ2) ή 2πλή μάσκα για 10 ημ σπό την έ κθεση

Εμβολιασμένοι μτ 2 δόσης πάνω από ό μήνες 
χωρίς ένισχυηκή δόοη ή με μία δόοη του 
Εμβολίου 1&J πάνω από 2 μήνις χωρίς 
ένισχυηκή δόση η ιινπιβαλκτοτοι

Παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν εργαστηριακό 
έλεγχο (ράπινε ή μοριακό τεστ) την 5η η μ. μετά την έκθεση Μετά την 5η 
ημ.. οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας (Ν95 ή 
ΚΝ95 ή EFP2) ή 2πλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημ

Αν (μ  βόλι αστοί μαθητιτ και una iA it/tu o l nou (χουν νοοήαη «ντΟς ταυ 
τελευταίου τρίμηνου

Εχουν το ίδιο καθτστως με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπ/κούς 
αντί στοίχο

T a io lf  tarts διεξάγονται και δηλώνονται μετά στην ιστοσκλίδα w ivw .*dupau .{ov .(r έως 24 ώρες πριν την προσέλκυση στο σχολείο, (ν ώ τα rapid t n t i  24-44 ώρες πριν.

Αν σ' ένα τμήμα (ντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COV1D-19 σ ι παραπάνω αττά τους μισού ς |50%»1) μαθητές του, το τμήμα κλείνει και γίνεται τηλικπαίδιυση.


