
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ  ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ COVID-19 ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

1) Από πού θα προμηθεύονται τα self-test οι μαθητές; 

 

Από τα φαρμακεία με το ΑΜΚΑ τους.  

 

2) Πού θα δηλώνουν τα  self-test; 

 

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

 

3) Θα υποβάλλονται όλοι οι μαθητές σε self-test; 

 

H διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των 

σχολικών μονάδων. Εξαιρούνται του μέτρου οι μαθητές/τριες που έχουν 

ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

που συστήνεται ο εμβολιασμός, καθώς και αυτοί/ες με ιστορικό νόσησης 

εντός του τελευταίου εξαμήνου. 

 

4) Πότε πρέπει να γίνονται τα self-test των μαθητών; 

 

Οι μαθητές που δεν είναι εμβολιασμένοι ή δεν έχουν πιστοποιητικό 

νόσησης τελευταίου εξαμήνου, υποβάλλονται σε 2 self-test την 

εβδομάδα, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΕΜΠΤΗ  (απόγευμα) και έως είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Οι  

μαθητές/τριες προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού 

αποτελέσματος, την οποία πρέπει να φέρουν καθημερινά μαζί τους.  

 

5) Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα της 

covid-19; 

 

https://self-testing.gov.gr/


Eαν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να 

εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του 

σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με 

ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής /τρια βρίσκεται στη 

σχολική μονάδα, γίνεται  επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή 

του/της μαθητή/τριας. Ακολουθεί  ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία 

των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα 

με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο 

κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, γίνεται 

διαγνωστικό τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή 

δεν συστήνεται η διενέργεια self test. Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο 

μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον. 

 

6)  Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα της COVID-19 τι πρέπει να γίνει; 

 

Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικας/η παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση και 

μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα 

(10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τριών (3) 

εικοσιτετραώρων (24ώρων) από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 

(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών), καθώς και τη βελτίωση των άλλων 

συμπτωμάτων. Για την επιστροφή  στο σχολείο δεν απαιτείται  η 

διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής 

βεβαίωσης. 

 

7) Πότε θα κλείνει ένα τμήμα; 

 

Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και θα 

ακολουθεί διδασκαλία μέσω τηλεκπαίδευσης όταν εντοπιστούν 

επιβεβαιωμένα κρούσματα με επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ τους στο   

50% + 1 των μαθητών του. 

 

8) Ποιοι θεωρούνται στενές επαφές σε μια σχολική τάξη; 

 



- Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που 

είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη 

σχολική τάξη κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των 

συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν.  

 

- Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από μαθητή/τρια 

που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν 

μαζί του μάθημα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη 

γλώσσα) κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων 

ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή 

παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές 

ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.  

 

- Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι 

επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την 

έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από 

αυτήν, εφόσον η διδασκαλία διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές 

ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα. 

 

9) Τι πρέπει να κάνουν όσοι θεωρούνται στενές επαφές; 

 

Αφού ενημερωθούν από την σχολική μονάδα ότι ανήκουν σε στενή 

επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος, υποβάλλονται σε διαγνωστικό 

εργαστηριακό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid 

test), που παρέχεται χωρίς κόστος σε δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, δύο (2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών 

μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποδεκτά 

είναι και τα rapid test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε 

ιδιωτικά εργαστήρια. Επιπλέον συνεχίζουν να διενεργούνται τα 

καθιερωμένα 2 self-test εβδομαδιαίως για τους μαθητές του σχολικού 

τμήματος που δεν έχουν νοσήσει ή εμβολιαστεί.  

 

 

 

 



10) Πότε πραγματοποιούνται τα rapid-test στην περίπτωση 

επιβεβαιωμένου κρούσματος στην ταξη? 

Ως ημέρα μηδέν (0) υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το 

επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα μηδέν (0) έως πρώτη (1), καθώς και την 

ημέρα έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα 

διενεργούνται τα επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου rapid tests. Θα 

ενημερώνονται όλοι οι γονείς και κηδεμόνες μέσω e-mail για τις ακριβείς μέρες 

διεξαγωγής των rapid-tests εξατομικευμένα για κάθε σχολικό τμήμα. Τα 

αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου προσκομίζονται κάθε φορά και 

καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας. 

 

11) Τι ισχύει για τους εμβολιασμένους μαθητές ή όσους έχουν νοσήσει, 

σε περίπτωση που ανήκουν σε στενή επαφή επιβεβαιωμένου 

κρούσματος? 

Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός του 

τελευταίου εξαμήνου μαθητές/τριες, υποβάλλονται σε προληπτικό 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), δύο (2) φορές και ειδικότερα, την ημέρα 

μηδέν (0) έως πρώτη (1) και την ημέρα έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή 

με το κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου 

παρακολούθησης με τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που εμπίπτουν 

σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν 

ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν 

πραγματοποιηθεί, δεν χρειάζεται να υποβληθούν περαιτέρω σε κάποια 

μορφή συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου. 

 

12) Τι γίνεται αν βγεί θετικό το self-test; 

 

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), 

ακολουθεί επιβεβαίωση με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή 

εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR). 



13) Τι γίνεται στην περίπτωση που το επιβεβαιωμένο κρούσμα της τάξης 

κάθεται δίπλα στο παιδί μου? 

 

 

Στην περίπτωση που κάθονταν στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο 

μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο [εάν υπάρχει και η απόσταση 

είναι μικρότερη του ενάμιση (1,5) μέτρου], σε διπλανή θέση ή στην 

αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του 

επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο, υποβάλλονται σε 

rapid test τις ημέρες μηδέν (0) έως πρώτη (1) και έβδομη (7) από την 

τελευταία επαφή με το κρούσμα, καθώς και σε self test καθημερινά στο 

μεσοδιάστημα μεταξύ των rapid test. Οι γονείς και κηδεμόνες 

ενημερώνονται μέσω e-mail από το σχολείο για το αν ανήκουν τα παιδιά 

τους σε αυτή την κατηγορία και λαμβάνουν σαφείς οδηγίες για τις ημέρες 

διεξαγωγής των rapid και self-test.   

 

Επιμέλεια:Κωνσταντίνα Πρασίνου –Σχολική Νοσηλεύτρια  


