
Αγαπητοί γονείς, 

Όπως ήδη γνωρίζετε, τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά, δια ζώσης, 
τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του 

Υπουργείου Παιδείας για την ασφαλή προσέλευση και φοίτηση των 
μαθητών/τριών στο σχολείο προβλέπονται τα παρακάτω: 

 Ο τακτικός έλεγχος με self test θα γίνεται από όλους/ες τους/τις 

μαθητές/τριες, ανεξαιρέτως αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι ή αν έχουν 
νοσήσει. 

 Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση, θα γίνει ένα 
επιπλέον self test την Κυριακή 9/1/22 και θα δηλωθεί στην edupass. 

 Θα ελεγχθεί από το σχολείο τη Δευτέρα 10/1/22. 

 Τα επόμενα self test θα γίνουν και θα συνεχίσουν να γίνονται όπως 
πριν, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και θα δηλώνονται στην edupass. Θα 

ελέγχονται από το σχολείο κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 

 Η είσοδος των μαθητών/τριών στις τάξεις θα επιτρέπεται μόνο εφόσον 
έχει δηλωθεί από τους γονείς τους αρνητικό αποτέλεσμα self test στην 
edupass. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους και τη Σχολική Κάρτα, 

εκτυπωμένη ή χειρόγραφη, για να την επιδεικνύουν όποτε τους ζητηθεί. 

Στην edupass δηλώνονται επίσης τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και 
νόσησης, καθώς και τα αποτελέσματα των pcr ή rapid test των 

μαθητών/τριών. 

 Σε περίπτωση κρούσματος covid-19 στην τάξη 

θα γίνονται αυξημένοι έλεγχοι σε όλο το τμήμα με δωρεάν test, κάθε 
μέρα για 5 ημέρες, ως εξής: 

α) Οι μαθητές/τριες («στενές επαφές») προσέρχονται στο σχολείο 

κανονικά κάνοντας τον παρακάτω έλεγχο, μετά από σχετική ενημέρωση 
που θα σταλεί από το σχολείο: 

 Μαθητές/τριες που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει: 
κάνουν τρία self test, τις ημέρες 1, 3 και 5. 

 Μαθητές/τριες μη εμβολιασμένοι/ες: κάνουν δύο rapid test 

τις ημέρες 1 και 5 και τρία self test τις ημέρες 2,3 και 4. 

β) Ο/Η μαθητής/τρια που έχει διαγνωστεί θετικός/ή σε covid-19 θα 
μπαίνει σε απομόνωση  για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα 

διακόπτεται μετά από 5 ημέρες: (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, 
ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – κυρίως ο πυρετός – υποχωρούν, 
και (β) με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός ή τα υπόλοιπα συμπτώματα 



συνεχίζονται ή υπάρχει θετικό self (ή rapid) test, η απομόνωση θα 
παρατείνεται. 

@ Σε περίπτωση που μαθητές/τριες είναι στενές επαφές 

κρούσματος COVID-19 εκτός σχολείου: 

 Μαθητές/τριες που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει: 
προσέρχονται στο σχολείο κανονικά  και κάνουν τρία self test, τις 

ημέρες 1, 3 και 5. 

 Μαθητές/τριες μη εμβολιασμένοι/ες: παραμένουν σε 
απομόνωση για 5 ημέρες, και κάνουν self test την 5η ημέρα μετά 
την έκθεση (στενή επαφή με κρούσμα covid-19). Αν το self test 

είναι αρνητικό και επίσης δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, 
προσέρχονται στο σχολείο. 

 Οι μαθητές/τριες που επιστρέφουν στο σχολείο μετά από 5/μερη 

απομόνωση θα φορούν διπλή μάσκα  για άλλες 5 ημέρες. 

 Συνεχίζονται όλα τα υπόλοιπα μέτρα για αποφυγή της διασποράς της 
πανδημίας covid-19 στο σχολείο: 3-5 μάσκες για συχνή αλλαγή, 
καθαριότητα χεριών, τήρηση αποστάσεων (όσο είναι δυνατό), ξεχωριστοί 

χώροι διαλειμμάτων για κάθε τμήμα, συνεχής υπενθύμιση των μέτρων, 
καθαριότητα χώρων. 

Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία 

του σχολείου στη δύσκολη αυτή συγκυρία με την έξαρση της πανδημίας 
covid-19. 

Επίσης θα σας παρακαλούσαμε να μας γνωστοποιήσετε με απλή 
επίδειξη εγγράφου που θα φέρει το παιδί σχολείο και θα επιστραφεί, αν  

έχει εμβολιαστεί ή νοσήσει ο μαθητής/τρια. 

Είναι χρήσιμο για το σχολείο ,γιατί σε περίπτωση θετικού κρούσματος σε 
τμήμα, το σχολείο πρέπει να συμπληρώσει φόρμα ιχνηλάτησης προς τον 

ΕΟΔΥ. Επίσης διαφέρει η αντιμετώπιση ανάλογα με την περίπτωση , σε 
διαγνωστικά self tests που απαιτούνται. 

Παρακαλούμε πολύ να είστε συνεπείς στη διενέργεια των tests και στη 
δήλωση στην πλατφόρμα Edu pass, είναι ζήτημα ασφάλειας των 

παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. 

Ευχόμαστε Καλή Χρονιά, με υγεία και πρόοδο! 

Με σεβασμό 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών 

 


