
Νέες οδηγίες  COVID-19 για τους μαθητές

1. Προσέλευση μαθητών/τριών στο σχολείο : Με αρνητικό αποτέλεσμα Self
Test

Εβδομάδα 10-15/01/2022: 3 Self Test  (24 ώρου)

Από την εβδ 17/01/2022 και στη συνέχεια  : 2 Self Test  (24 ώρου)

Εάν ST(Self Test)  (+)  τότε  RT(Rapid Test) εντός 24 ωρών :
- αν RT(+) Απομόνωση κρούσματος Έκδοση πιστοποιητικού νόσησης
- αν RT(-) Επιστροφή στο σχολείο

2. Οταν ο μαθητής/τρια είναι θετικός RT+
ΌΛΟΙ (ανεξάρτητα από ιδιότητα και ιστορικό νόσου ή εμβολιασμού) 5 ημέρες
τουλάχιστον ,απομόνωση

Επιστροφή στο σχολείο  : με Απυρεξία > 24 ώρες ΚΑΙ Βελτίωση συμπτωμάτων

και  Self Test  (-)  την 6η ημέρα

Για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας έως
την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από το θετικό τεστ

3. Σχολική επαφή με  βεβαιωμένο κρούσμα

Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες
Υποβάλλονται σε συστηματικά τεστ
• Πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες:
Διενεργούνται 3 Self Test  , τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το
κρούσμα.
• Ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες :
τις ημέρες 0-1 και 5: Rapid Test        και τις ημέρες 2,3 και 4: Self Test

4.Ενδοοικογενειακή επαφή με  βεβαιωμένο κρούσμα
Οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη
του προσωπικού που είναι εμβολιασμένα και με την ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει
δύο δόσεις εμβολίου τους τελευταίους 6 μήνες ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J
τους τελευταίους 2 μήνες ή έχουν ιστορικό νόσησης το τελευταίο 3μηνο:
• Συνεχίζουν τις σχολικές δραστηριότητες
και Υποβάλλονται σε Self Test τις ημέρες 0-1, 3 και 5, μετά την τελευταία επαφή με το
κρούσμα.



Oi ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες τελευταίου 3μήνου μαθητές/τριες και μέλη του
προσωπικού που είναι ανεμβολίαστα ή έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου σε διάστημα
άνω των 6 μηνών χωρίς ενισχυτική δόση ή έχουν λάβει μία δόση εμβολίου J&J σε
διάστημα άνω των 2 μηνών, χωρίς ενισχυτική δόση ή χωρίς ιστορικό νόσησης το
τελευταίο 3μηνο: • Καραντίνα για 5 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα •
Επιστροφή στο σχολείο με αρνητικό αποτέλεσμα σε Self Test

Για την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας, έως
την ολοκλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα


