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εικοσιτεραώρων απυρεξίας και βελτίωση των άλλων 
συμπτωμάτων.

5. Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμω-
ξης COVID-19 θεωρούνται:

α) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μα-
θητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 
και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το σα-
ρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του 
ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν.

β) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε διαφορετικό τμή-
μα από μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μα-
θήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, 
ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την 
έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και δέκα (10) ημέρες 
μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθη-
μάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, 
έστω και όχι συνεχόμενα.

γ) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαι-
δευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 
κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συ-
μπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από 
αυτήν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμή-
μα με μαθητή/τρια, 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.

δ) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοι-
πού προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο 
με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρα-
νταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή 
έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν σε απόσταση 
μικρότερη του 1,5 μέτρου, για χρονικό διάστημα δε-
καπέντε (15) λεπτών και άνω και χωρίς σωστή χρήση 
μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο ή εκ μέρους και 
των δύο, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου, 
περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήμα-
τος γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας.

ε) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και λοιπού 
προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβε-
βαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) 
κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.

στ) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού ή λοι-
πού προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή 
άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος 
COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο 
μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα 
μέτρα προφύλαξης.

ζ) Οι μαθητές/τριες και τα μέλη του εκπαιδευτικού ή 
λοιπού προσωπικού που κατά το σαρανταοκτάωρο πριν 
την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από 
το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο 
σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό 
μεταφορικό μέσο.

6. Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον παραπάνω ορι-
σμό «στενής επαφής» επιβεβαιωμένου περιστατικού 
COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν 
και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχο-
λείου θα πρέπει:

Να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να μην 
τεθούν σε κατ’ οίκον απομόνωση με την προϋπόθεση:

α) Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή 
μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, ή άτομα 
χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλ-
λονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, επιπλέον των δύο 
(2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων 
ανά εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην περίπτωση των 
μαθητών/τριών και εργαστηριακών διαγνωστικών στην 
περίπτωση των μελών του προσωπικού), σε εργαστηρι-
ακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test), που θα 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. Διευκρι-
νίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να 
πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά εργαστήρια.

Ειδικότερα:
Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επα-

φής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1 
καθώς και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το 
επιβεβαιωμένο κρούσμα θα διενεργούνται τα επιπρό-
σθετα του συστηματικού ελέγχου rapid test. Τις ημέρες 
3 και 5, οι μεν ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες θα υποβάλ-
λονται στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι 
δε ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του λοιπού 
προσωπικού θα υποβάλλονται στον τακτικό τους ερ-
γαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).

Κατά τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών/τριών 
για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγ-
χου κατά τα παραπάνω οριζόμενα καταχωρίζονται αλλά 
δεν προσμετρώνται απουσίες. Αντιστοίχως, οι εκπαιδευ-
τικοί καθώς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ που προσέρχονται σε 
δομές για την διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού 
ελέγχου κατά τα ανωτέρω, κατόπιν συνεννόησης με 
τον υπεύθυνο/η COVID-19 της σχολικής μονάδας δεν 
θεωρούνται αδικαιολογήτως απόντες/απούσες. Στην 
περίπτωση αυτή, οι μαθητές/τριες καθώς και οι εκπαι-
δευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μεταβαίνουν στις δομές για 
τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου επι-
δεικνύοντας βεβαίωση από τον/την Διευθυντή/ντρια 
της σχολικής μονάδας ότι αποτελούν στενή επαφή με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου θα προσκομί-
ζονται κάθε φορά και θα καταγράφονται από τον υπεύ-
θυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα τα 
καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 
Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου συστημα-
τικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που 
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, 
εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά 
αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, 
επιστρέφουν στην διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα 
με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (2 αυτοδιαγνω-
στικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους μαθητές/τριες και 
2 εργαστηριακοί διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για 
τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., ενώ για τα 
λοιπά μέλη του προσωπικού εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά 
ισχύει για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα).
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β) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νο-
σήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου μαθητές/τρι-
ες ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, 
υποβάλλονται σε προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 
(self test), δύο (2) φορές και ειδικότερα, την ημέρα 0 
έως 1 και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με 
το κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης περιό-
δου 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, δε χρειάζεται να υποβληθούν πε-
ραιτέρω σε κάποια μορφή συστηματικού προληπτικού 
διαγνωστικού ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) παραπάνω κατηγο-
ρίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας δοκιμασίας ανί-
χνευσης αντιγόνου (rapid test), αποβεί θετικό, το άτομο 
αντιμετωπίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό 
COVID-19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδι-
κασίες απομόνωσης και διαχείρισης κρούσματος. Στην 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο (self test), θα πρέπει να ακολουθεί επιβεβαίωση 
με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 
ή εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR).

γ) Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νό-
σησης το τελευταίο εξάμηνο που:

- ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19,

- ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολού-
θησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα 
(π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά 
την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (σαρα-
νταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως 
και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή 
παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μια 
(1) διδακτική ώρα,

- μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό με-
ταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και κάθονταν σε 
κοντινή θέση, όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρα-
νίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο 
(εάν υπάρχει και η απόσταση είναι μικρότερη του 1,5 
μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της 
μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιω-
μένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει 
να υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες 0 έως 1 και 
7, από την τελευταία επαφή με το κρούσμα καθώς και 
σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των 
rapid test.

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν στην κατηγορία 
αυτή, δε θα υπάρξει διαφοροποίηση από τα προβλεπό-
μενα υπό το στοιχείο 6.

Ανεμβολίαστοι μαθητές ή μέλη του προσωπικού ή 
άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, 
που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος 
ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, 
λόγω της συνεχιζόμενης και υψηλού κινδύνου έκθεσης, 
θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της δεκαήμερης 
απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα 

και επιστροφή στις σχολικές δραστηριότητες την εντέκα-
τη ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και με 
αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (ταχεία 
δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου ή μοριακό τεστ PCR) τη 
δέκατη ημέρα. Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση 
της απομόνωσης αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν 
αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να παρα-
κολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων 
μέχρι και την ολοκλήρωση των δεκατεσσάρων ημερών. 
Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτό-
κολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 
χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.

Ε. Διαχείριση περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστα-
τικών COVID-19

Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων επιβεβαιω-
μένων περιστατικών COVID-19 που διαγνώστηκαν εντός 
διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται 
όσα ορίζονται παραπάνω για την αντιμετώπιση μεμονω-
μένου κρούσματος.

Σε περίπτωση εμφάνισης συρροών κρουσμάτων (μια 
συρροή κρουσμάτων περιλαμβάνει εργαστηριακά επιβε-
βαιωμένα κρούσματα με τεκμηριωμένη επιδημιολογική 
συσχέτιση και ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης, που 
διαπιστώθηκαν σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών, 
χωρίς ενδείξεις επιδημιολογικής συσχέτισης με κρούσμα 
σε χώρο εκτός της σχολικής μονάδας) σε τμήμα, τμήματα 
ή το σχολείο συνολικά, εάν κριθεί απαραίτητο, γίνεται 
επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου από 
τον ΕΟΔΥ, με συνεκτίμηση των τοπικών επιδημιολογικών 
και ιολογικών δεδομένων καθώς και των εκάστοτε μέ-
τρων που λαμβάνονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο.

α) Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ 
των κρουσμάτων συνεχίζονται οι καθημερινές σχολικές 
δραστηριότητες με συνεπή και συστηματική εφαρμογή 
των μέτρων προφύλαξης.

β) Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των 
κρουσμάτων και ενδείξεις ενδοσχολικής μετάδοσης το 
κύριο κριτήριο για την απόφαση αναστολής λειτουργί-
ας τμήματος της σχολικής μονάδας είναι ο αριθμός των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να υπερβαίνει τον αριθ-
μό που αντιστοιχεί στο 50% συν ένα του συνόλου των 
μαθητών/τριών που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα 
της σχολικής μονάδας.

ΣΤ. Εξαίρεση από τον συστηματικό προληπτικό δια-
γνωστικό έλεγχο

Μαθητής/τρια ή μέλος του προσωπικού που είναι 
εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 
εξαιρείται της υποχρέωσης του συστηματικού προλη-
πτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εάν πρόκειται για μα-
θητή/τρια ή εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου εάν 
πρόκειται για ανεμβολίαστο μέλος του προσωπικού, για 
διάστημα έξι (6) μηνών από τη διάγνωση. Σημειώνεται 
ότι σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων που μπορεί 
να εμφανιστούν σε νόσο COVID-19, κατά τη διάρκεια 
του διαστήματος αυτού, θα πρέπει να γίνεται διαγνω-
στικός εργαστηριακός έλεγχος με ταχύ τεστ ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test) ή με μοριακό έλεγχο (RT-PCR) σε 
δομή υγείας.


