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ΟΠΟΙΟ ΓΟΝΔΑ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΓΙΑ ΑΤΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔΙ SELF-TEST  

7.00 ΣΟ ΠΡΩΙ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΔΙ 

Ελόςεη ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ζηηο 10 Ιανοςαπίος 2022 ζαο ελεκεξώλνπκε, κε 
ηε κνξθή εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ, γηα ην ηη ζα ηζρύεη αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ, ζύμθωνα με ηο επικαιποποιημένο ππωηόκολλο ηος Δ.Ο.Γ.Τ.  ζε κηα 
πξνζπάζεηα γηα ηελ, όζν ην δπλαηόλ, αζθαλέζηεπη λειηοςπγία ηος ζσολείος πξνο 
όθεινο όισλ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο (καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη 
γνλέσλ).  

1. Πόζα ζειθ ηεζη ζα θάλνπλ νη καζεηέο ηελ πξώηε εβδνκάδα ; 

Πξνβιέπεηαη έλα επηπιένλ ζειθ ηεζη γηα ηελ 1
ε
 εβδνκάδα ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ. 

Επνκέλσο ηελ εβδνκάδα 10-15 Ιαλνπαξίνπ ζα δηελεξγεζνύλ ηξία ζειθ ηεζη αληί γηα 
δύν. Από ηε δεύηεξε εβδνκάδα θαη κεηά, δειαδή κεηά ηηο 17 Ιαλνπαξίνπ νη καζεηέο 
ζα θάλνπλ δύν ζειθ ηεζη. 

2. Πόηε ζα πξέπεη λα γίλνληαη ηα ζειθ ηεζη; 

Τν self-test πξαγκαηνπνηείηαη έσο θαη 24 ώξεο πξηλ από ηελ πξνζέιεπζε θάζε Τξίηε 
θαη Παξαζθεπή ζην ζρνιείν, ελώ γηα ηελ πξώηε εβδνκάδα (10-15/1) ην self- test ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη 24 ώξεο πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ηεο Δεπηέξαο (10/1), ηεο 
Τξίηεο (11/1) θαη ηεο Παξαζθεπήο (14/1).  

3. Τα ζειθ ηεζη είλαη ππνρξεωηηθά θαη γηα ηνπο εκβνιηαζκιελνπο; 

Ο πξνζπκπησκαηηθόο δηαγλσζηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ λέν θνξσλντό κέζσ 

απηνδηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο (self test) είναι ςποσπεωηικόρ για όλοςρ ηοςρ 

https://app.box.com/s/8oyvpafavjk0cpkn9dtk47nc7c9k5pn2


μαθηηέρ και ηιρ μαθήηπιερ, εμβολιαζμένοςρ και μη, καθώρ και για ηοςρ 
εμβολιαζμένοςρ εκπαιδεςηικούρ. 

4. Πού γίνεηαι η δήλωζη ηος ζελθ ηεζη;  

Η δήισζε θαη ην απνηέιεζκα γηα ηηο δεκόζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαηαρσξίδεηαη ζηε 
πιαηθόξκα edupass.gov.gr (θαη όρη ζηελ πιαηθόξκα ηνπ se lf-testing.gov.gr), από ηελ 
νπνία εθδίδεηαη θαη ε Σρνιηθή Κάξηα γηα COVID-19. 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί πνύ ζα δειώλνπλ ην ζειθ ηεζη; 

Σην https://edupass.gov.gr 

6. Τη ηζρύεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη δελ είλαη εκβνιηαζκέλνη;  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δεν είλαη εκβνιηαζκέλνη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δςο 

πάπινη ηεζη και ένα ζελθ ηεζη – όια κε δηθή ηνπο επηβάξπλζε – ηελ πξώηε 

εβδνκάδα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα  ην ξάπηλη ηεζη ζα πξέπεη 
πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη 48 ώξεο πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ηεο Δεπηέξαο (10/1) θαη ηεο 
Παξαζθεπήο (14/1) ελώ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζειθ ηεζη έσο 24 ώξεο 
πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ηεο Τξίηεο (11/1). Από ηε δεύηεξε εβδνκάδα ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ, νη κε εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύλ δύν 
ξάπηλη ηεζη ηελ εβδνκάδα, πξηλ από ηελ πξνζέιεπζε ηεο Τξίηεο θαη ηεο Παξαζθεπήο 
εθάζηεο εβδνκάδαο. 

7. Οη λνζήζαληεο εθπαηδεπηηθνί ζε πνηα θαηεγνξία εληάζζνληαη;  

Οη λνζήζαληεο εθπαηδεπηηθνί  κε πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο ελ ηζρύ εληάζζνληαη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ «εκβνιηαζκέλσλ».  

8. Τη ηζρύεη ζηελ πεξίπηωζε θξνύζκαηνο ζε κηα αίζνπζα ζρνιείνπ;  

ε πεπίπηωζη κπούζμαηορ ζηην ηάξη, όλοι οι ανεμβολίαζηοι μαθηηέρ θα κάνοςν 

δωπεάν ηεζη, κάθε μέπα, για 5 ημέπερ. Σπγθεθξηκέλα, ζα θάλνπλ δύν ξάπηλη θαη 
έλα ζειθ ηεζη ζε δηάζηεκα πέληε εκεξώλ, επηπιένλ ησλ δύν ζηαζεξώλ ζειθ ηεζη ηελ 
εβδνκάδα, άξα 5 ηεζη ζε 5 εκέξεο. Οι εμβολιαζμένοι ζςμμαθηηέρ θα κάνοςν 

ζύνολο 3 ζελθ ηεζη δωπεάν ηην εβδομάδα. 

9. Τη ηζρύεη γηα ηνπο αλεκβνιίαζηνπο εθπαηδεπηηθνύο;  

Οι ανεμβολίαζηοι εκπαιδεςηικοί ζα θάλνπλ θαη απηνί 5 ηεζη ζε 5 εκέξεο: δύν 
ξάπηλη θαη έλα ζειθ ηεζη, επηπιένλ ησλ δύν ξάπηλη πνπ ήδε θάλνπλ ηελ εβδνκάδα.  

Οι εμβολιαζμένοι εκπαιδεςηικοί ζα θάλνπλ 3 ζειθ ηεζη δσξεάλ ηελ εβδνκάδα. 

10.  Αιιάδεη θάηη ωο πξνο ηηο κάζθεο ή ηα δηαιείκκαηα;  

ΟΧΙ. Όιεο νη άιιεο πξνβιέςεηο ηνπ πξσηνθόιινπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ππνρξεσηηθά ξάπηλη ηεζη γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ δελ είλαη εκβνιηαζκέλνη, ε 

https://edupass.gov.gr/


ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο, η αναζηολή 
ηων εκδπομών, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ.  

11.  Πόηε αλαζηέιιεη ηε ιεηηνπξγία κία ηάμε; 

Η ιεηηνπξγία ηκήκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αναζηέλλεηαι μόνο όηαλ ν αξηζκόο 
ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην 
πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ζςν ένα (1) ηος ζςνόλος ηων μαθηηών/ηπιών πος 
θοιηούν ζηο ζςγκεκπιμένο ημήμα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

12.  Σι θα γίνεηαι αν μαθηηήρ διαγνωζηεί θεηικόρ ζε COVID-19; 

Αλ έλαο καζεηήο δηαγλσζηεί ζεηηθόο ζηνλ COVID-19, ηόηε ζα κπαίλεη ζε απνκόλσζε 
γηα 5 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. Η απνκόλσζε ζα δηαθόπηεηαη κεηά από 5 εκέξεο (α) 
εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα, ή ηα ζπκπηώκαηα κεηά ην πελζήκεξν – 

πξνεμάξρνληνο ηνπ ππξεηνύ – ππνρσξνύλ, θαη (β) κε αξλεηηθό ζειθ ηεζη. Εάλ ν 
ππξεηόο ζπλερίδεη ή ππάξρεη ζεηηθό ζειθ (ή ξάπηλη) ηεζη, ε απνκόλσζε ζα 
παξαηείλεηαη. 

13.  Τη ζα γίλεηαη αλ εθπαηδεπηηθόο δηαγλωζηεί ζεηηθόο ζε COVID-19; 

Αλ εθπαηδεπηηθόο δηαγλσζηεί ζεηηθόο ζηνλ COVID-19, ηόηε ζα κπαίλεη ζε 
απνκόλσζε γηα 5 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. Η απνκόλσζε ζα δηαθόπηεηαη κεηά από 5 
εκέξεο (α) εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα, ή ηα ζπκπηώκαηα κεηά ην πελζήκεξν 
– πξνεμάξρνληνο ηνπ ππξεηνύ – ππνρσξνύλ, θαη (β) κε αξλεηηθό ζειθ ηεζη γηα ηνπο 

εκβνιηαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο, θαη αξλεηηθό εξγαζηεξηαθό έιεγρν (ξάπηλη ή PCR) 
γηα ηνπο κε εκβνιηαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο. Εάλ ν ππξεηόο ζπλερίδεη ή ππάξρεη 
ζεηηθό ζειθ ή ξάπηλη ηεζη, ε απνκόλσζε ζα παξαηείλεηαη. Όηαλ εμέιζνπλ από ηελ 
θαξαληίλα, νη εθπαηδεπηηθνί ππνρξενύληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα πςειήο 

αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή δηπιή κάζθα γηα ηνπιάρηζηνλ 
άιιεο 5 εκέξεο. 

14.  Τη πξνβιέπεηαη γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζε πεξίπηωζε ζηελήο 

επαθήο κε θξνύζκα επηβεβαηωκέλνπ πεξηζηαηηθνύ COVID-19 εθηόο 
ζρνιείνπ; Δειαδή, ηη γίλεηαη όηαλ, π.ρ., ππάξρεη θξνύζκα ζην ζπίηη; 

Σε πεξίπησζε πνπ καζεηέο ή εθπαηδεπηηθνί είλαη ζηελέο επαθέο θξνύζκαηνο COVID-
19 εθηόο ζρνιείνπ: 

Οι εκπαιδεςηικοί, εμβολιαζμένοι και με ενιζσςηική δόζη  ή εθπαηδεπηηθνί 
εκβνιηαζκέλνη κε 2 δόζεηο ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο ή κε κία δόζε ηνπ εκβνιίνπ J&J 
ηνπο ηειεπηαίνπο 2 κήλεο, πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν θαλνληθά θαη δηελεξγνύλ 

εξγαζηεξηαθό έιεγρν (ξάπηλη ή κνξηαθό ηεζη) ηελ 5ε εκέξα κεηά ηελ έθζεζε. Οη 
εθπαηδεπηηθνί θνξνύλ κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (Ν95 ή ΚΝ95 ή 
FFP2) ή δηπιή κάζθα γηα 10 εκέξεο από ηελ έθζεζε. 

Οι εκπαιδεςηικοί, εμβολιαζμένοι με 2 δόζειρ πάνω από 6 μήνερ σωπίρ ενιζσςηική 
δόζη ή κε κία δόζε ηνπ εκβνιίνπ J&J πάλσ από 2 κήλεο ρσξίο εληζρπηηθή δόζε ή 
αλεκβνιίαζηνη, παξακέλνπλ ζε απνκόλσζε γηα 5 εκέξεο, θαη δηελεξγνύλ 

εξγαζηεξηαθό έιεγρν (ξάπηλη ή κνξηαθό ηεζη) ηελ 5ε εκέξα κεηά ηελ έθζεζε. Μεηά 



ηελ 5ε εκέξα, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο 
πξνζηαζίαο (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή δηπιή κάζθα γηα ηνπιάρηζηνλ άιιεο 5 εκέξεο. 

Αν ππόκειηαι για εμβολιαζμένοςρ μαθηηέρ, ηόηε πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν 
θαλνληθά θαη θάλνπλ ηξία ζειθ ηεζη ηηο εκέξεο 0-1, 3 θαη 5-7. 

Αν ππόκειηαι για μη εμβολιαζμένοςρ μαθηηέρ, ηόηε παξακέλνπλ ζε απνκόλσζε γηα 
5 εκέξεο, θαη δηελεξγνύλ ζειθ ηεζη ηελ 5ε εκέξα κεηά ηελ έθζεζε. 

15.  Τη ηζρύεη γηα ηνπο αλεκβνιίαζηνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ 
λνζήζεη; 

Οη αλεκβνιίαζηνη καζεηέο ή εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ λνζήζεη εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ έρνπλ ην ίδην θαζεζηώο κε ηνπο εκβνιηαζκέλνπο καζεηέο ή εθπαηδεπηηθνύο 
αληίζηνηρα. 

16.  Πόηε θα γίνεηαι ηηλεκπαίδεςζη; 

Τειεθπαίδεπζε ζα γίλεηαη θαη’ εμαίξεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο αθόινπζεο: 

Αλ ζε έλα ζρνιηθό ηκήκα απηό εληνπηζηνύλ ηαπηόρξνλα επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα 
COVID-19 ζε παξαπάλσ από ηνπο κηζνύο (50%+1) καζεηέο ηνπ.  

Αλ εθπαηδεπηηθόο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δάζθαινο/λεπηαγσγόο, κε 
εηδηθόηεηαο) λνζεί, θαη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα από ηελ νηθεία Δηεύζπλζε 
Εθπαίδεπζεο γηα άκεζε αλαπιήξσζή ηνπ αιιά πξνβιέπεηαη ηειεθπαίδεπζε από 
άιινλ εθπαηδεπηηθό. 

Αλ εθπαηδεπηηθόο είλαη ζεηηθόο, θαη ελώ βξίζθεηαη ζε απνκόλσζε, επηζπκεί λα θάλεη 
ηειεθπαίδεπζε, ζε πξναηξεηηθή βάζε. 

Γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ έλα από ηα ζνβαξά ππνθείκελα λνζήκαηα, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ πξσηνθόιινπ «Μέηξα πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο 
δηαζπνξάο ηνπ ηνύ SARS– CoV-2 ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο» θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 
δηαδηθηπαθά ηκήκαηα  

 


