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7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου 

  

Ανακοίνωση σε σχέση με τα μέτρα προστασίας στα 

σχολεία 

8-9-2021 

Με βάση το ΦΕΚ 4054, τ. Β΄ / 4-9-2021 σε σχέση με τα έκτακτα μέτρα 

προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-

19, ισχύουν τα παρακάτω: 

 Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι 

υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

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. 

 Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται δύο φορές 

την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι 

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

και οι μαθητές/τριες προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης 

αρνητικού αποτελέσματος. Επομένως τα τεστ, τα οποία 

παραλαμβάνονται δωρεάν από τα φαρμακεία με αναφορά του 

ΑΜΚΑ του παιδιού, γίνονται Δευτέρα και Πέμπτη και 

προσκομίζονται στο σχολείο Τρίτη και Παρασκευή.  

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

εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου 
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του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική 

μονάδα με ευθύνη των γονέων/ κηδεμόνων. 

 Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει στο σχολείο αποδιδόμενα σε 

λοίμωξη από COVID-19 συμπτώματα, λαμβάνουν χώρα τα 

παρακάτω εκ μέρους του υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 του 

σχολείου: 

 Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/της 

μαθητή/τριας. 

 Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο, καλά 

αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα 

παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας. 

Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ιατρική αξιολόγηση με 

πρωτοβουλία των γονέων/ κηδεμόνων.  

Μετά την Αξιολόγηση:  

 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 δε συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self test). Δηλαδή ο μαθητής θα πρέπει να κάνει Rapid ή PCR τεστ. Εν 

αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ 

οίκον σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η 

κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, ενώ η σχολική μονάδα 

συνεχίζει τη λειτουργία της. 
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 Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους 

γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις 

λοίμωξης COVID-19, τότε ο/ η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο 

σχολείο, όταν τα συμπτώματα παρουσιάσουν ύφεση ή παρέλθει τυχόν άλλο, 

πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο σχολείο 

ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self-test), ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής 

βεβαίωσης. 

Μαθητής/τρια με συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο 

λοίμωξης COVID-19 και σύμφωνα με την ιατρική αξιολόγηση μπορεί να είναι 

ύποπτο κρούσμα και για τον οποίο –ως εκ τούτου– συνιστάται διαγνωστικό 

τεστ για COVID-19, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις 

συστάσεις, δεν προσέρχεται στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες από την 

έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) 

εικοσιτετράωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και να έχουν 

βελτιωθεί τα συμπτώματα.  

Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι 

διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να 

επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρων 

από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων 

από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών), 

καθώς και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Σε περίπτωση ασθενών με 

πολύ σοβαρή νόσο μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των 
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συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τη γνώμη του 

θεράποντος ιατρού.  

Για την επάνοδο στη σχολική μονάδα των επιβεβαιωμένων 

περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι 

απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. Εάν, ωστόσο, 

γίνει νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο ο/η 

μαθητής/τρια να μην επιστρέψει στο σχολείο, εφόσον πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις:  

 παρέλευση δέκα (10) ημέρων από την έναρξη των συμπτωμάτων,  

 πάροδος τριών (3) εικοσιτετράωρων απυρεξίας και 

 βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων 

Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 

θεωρούνται: 

1) 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 από την έναρξη των 

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

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

που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του 

μάθημα/ μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη 

γλώσσα) κατά το σαρανταοκτάωρο πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων ή 

έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή παρακολούθηση 
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μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και ουχί 

συνεχόμενα. 

3) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι 

επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν από την 

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

καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή/τρια που είναι 

επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά́ το σαρανταοκτάωρο πριν από 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 

ουχί συνεχόμενα. 

4) Μαθητής/τρια που είχε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 

κατά το σαρανταοκτάωρο πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως 

και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν σε απόσταση μικρότερη του ενάμιση 

(1,5) μέτρου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (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 μαθήματος γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας. 

5) Μαθητής/τρια που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο 

μεταδοτικότητας. 

6) Μαθητής/τρια που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές 

εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) 
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κατά την περίοδο μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα 

μέτρα προφύλαξης. 

Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον παραπάνω ορισμό «στενής 

επαφής» επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, αφού 

αναγνωριστούν και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου 

πρέπει: 

 Να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και να μην τεθούν σε κάτ’ 

οίκον απομόνωση με την προϋπόθεση να υποβάλλονται επιπλέον των δύο (2) 

υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά εβδομάδα 

(αυτοδιαγνωστικών στην περίπτωση των μαθητών/τριών) και σε δύο rapid test  

στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί την ημέρα επαφής με το 

επιβεβαιωμένο κρούσμα (βλ. επισυναπτόμενο ΦΕΚ, σελ.54178). 

Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου προσκομίζονται κάθε φορά και 

καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας, ο οποίος 

τα καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλατήσης. Μετά την πάροδο της επταήμερης 

περιόδου συστηματικής 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 στη διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα με 

την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Για τους μαθητές ισχύουν τα δύο (2) 

αυτοδιαγνωστικά τεστ εβδομαδιαίως. 

Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσοτέρων επιβεβαιωμένων περιστατικών 

COVID-19 που διαγνώστηκαν εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημέρων 
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εφαρμόζονται όσα ορίζονται παραπάνω για την αντιμετώπιση μεμονωμένου 

κρούσματος. Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των 

κρουσμάτων, συστήνεται η συνέχιση των καθημερινών σχολικών 

δραστηριοτήτων με συνεπή και συστηματική εφαρμογή των μέτρων 

προφύλαξης. 

Πότε αναστέλλεται η λειτουργία τμήματος της σχολικής μονάδας; 

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων και 

ενδείξεις τμήματος μετάδοσης, η λειτουργία τμήματος της σχολικής 

μονάδας αναστέλλεται μόνο όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί́ στο πενήντα τοις 

εκατό (50%) συν ένα (1) του συνόλου των μαθητών/τριών που φοιτούν στο 

συγκεκριμένο τμήμα της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το από 2.9.2021 

πρακτικό της 235ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Υγείας έναντι του 

κορονοϊού COVID-19.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι γονείς / κηδεμόνες των μαθητών και 

μαθητριών να επιδείξουν την μέγιστη συνέπεια σε ότι αφορά τη διεξαγωγή των 

self-test, στην καταχώρηση του αποτελέσματος τους στην σχετική πλατφόρμα 

(https://self-testing.gov.gr/#mathites, στην οποία εισέρχεστε με τους κωδικούς 

σας στο TAXIS) και στην προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων. Παρακαλώ 

να μην αποστέλλετε τις βεβαιώσεις των self-test με e-mail, παρά μόνο σε 

περίπτωση ανάγκης. Το σχολείο δεν μπορεί να διαχειριστεί δεκάδες mail 

και να εκτυπώνει συνεχώς βεβαιώσεις και μάλιστα στο περιορισμένο 

προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της άφιξης των μαθητών. Εάν δεν έχετε 

εκτυπωτή μπορείτε να συμπληρώσετε χειρόγραφα την αίτηση, αρκεί να 

https://self-testing.gov.gr/#mathites
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αναγράψετε σε αυτή τον κωδικό επαλήθευσης που σας εμφανίζεται μετά την 

καταχώρησή της στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι βεβαιώσεις θα 

ελέγχονται και θα μονογράφονται από τους δασκάλους των τάξεων. Σε 

περίπτωση προβλήματος θα επικοινωνεί μαζί σας ο σχολικός μας νοσηλευτής. 

 


