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Οδηγίες αντιμετώπισης κρούσματος covid 19 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, στα πλαίσια της ορθής συνεργασίας μεταξύ σχολείου 

και γονέων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρωτόκολλο που θα ισχύσει 

κατά το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4187/10-9-2021, για την 

αντιμετώπιση του covid 19. 

1. Κάθε μαθητής υποχρεούται να επιδεικνύει στο σχολείο  self-test κάθε Τρίτη και 

Παρασκευή  το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν. 

 

2. Εάν το self-test είναι θετικό τότε θα πρέπει ο μαθητής να μεταβεί  σε κάποια δομή 

για να γίνει rapid-test ή PCR.  

 

3. Αν το αποτέλεσμα του rapid-test ή του PCR είναι θετικό ενημερώνεται άμεσα το 

σχολείο και ο μαθητής μπαίνει σε δεκαήμερη καραντίνα. Την ενδέκατη ημέρα και 

εφόσον δεν έχει συμπτώματα κατά τα 3 τελευταία 24ωρα μπορεί να επιστρέψει 

στο σχολείο χωρίς κανέναν περαιτέρω έλεγχο.  

 

4. Οι μαθητές που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του κατά το τελευταίο 48ωρο και για 

τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες: 

 

Α. Εάν πρόκειται για μαθητές που έχουν πιστοποιητικό νόσησης του τελευταίου 

εξαμήνου τότε αρκεί να κάνουν 2 self-test. Το πρώτο self-test πρέπει να γίνει 

την μέρα 0 ή την μέρα 1 και το δεύτερο την μέρα 7 . Σαν μέρα 0 θεωρείται η 

μέρα που ο μαθητής-επαφή του παιδιού σας διαγνώστηκε θετικός. Εφόσον κάθε 

φορά το self-test είναι αρνητικό ο μαθητής συνεχίζει κανονικά τις σχολικές του 

δραστηριότητες και προσκομίζει το αρνητικό test την επόμενη μέρα της 

διεξαγωγής του στο εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας. 

 

Β. Εάν πρόκειται για μαθητές χωρίς πιστοποιητικό τότε θα πρέπει να διενεργηθούν 

2 rapid test σε κάποια δομή (σε δημόσια δομή δωρεάν ή σε ιδιωτικό εργαστήριο 

με πληρωμή) και 2 ή 5 self-test ανάλογα με την θέση που κάθεται ο μαθητής 

σε σχέση με το κρούσμα. Στην δομή θα προσκομίσετε μια βεβαίωση που θα σας 

δοθεί από το σχολείο και θα λέει ότι ο μαθητής είναι στενή επαφή κρούσματος. 

Το πρώτο rapid-test πρέπει να γίνει την μέρα 0 ή την μέρα 1 και το δεύτερο 

rapid-test  την μέρα 7. Σαν μέρα 0 θεωρείται η μέρα που ο μαθητής-επαφή του 



παιδιού σας διαγνώστηκε θετικός. Τα δύο self-test πραγματοποιούνται από όλους 

την ημέρα 3 και την ημέρα 5. Οι μαθητές που στην τάξη βρίσκονται μπροστά, 

πίσω, αριστερά, δεξιά αλλά και διαγώνια σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου 

από το κρούσμα πρέπει να κάνουν 3 ακόμα self-test την ημέρα 2, την ημέρα 4 

και την ημέρα 6. Άρα οι πολύ στενές επαφές κάνουν καθημερινά self-test. Τα 

επιπλέον self-test για τις πολύ στενές επαφές θα χορηγούνται από το σχολείο.  

Όλο αυτό το διάστημα και εφόσον τα test είναι αρνητικά τα παιδιά συνεχίζουν 

κανονικά τις σχολικές τους δραστηριότητες και προσκομίζουν κάθε φορά το 

αρνητικό test την επόμενη μέρα της διεξαγωγής του στο εκπαιδευτικό της πρώτης 

ώρας. 

 

 

5. Οι μαθητές που δεν έχουν νοσήσει αλλά βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι 

τους γιατί κάποιο μέλος της οικογένειας τους νοσεί υποχρεούνται την 10η μέρα 

της καραντίνας να κάνουν rapid-test. Εφόσον το rapid-test είναι αρνητικό 

επιστρέφουν στο σχολείο και προσκομίζουν το αρνητικό test στον εκπαιδευτικό 

της πρώτης ώρας. 

 

Σημείωση 

1. Για να εκδώσετε την βεβαίωση του αρνητικού rapid test που πραγματοποιείτε 

σε δομές  θα επισκεφτείτε το site www.gov.gr  και στην συνέχεια επιλέγετε 

Υγεία και πρόνοια → Κορωνοϊός COVID19 → Βεβαίωση αρνητικού 

διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID19. 

2. Τα self-test τα δηλώνετε στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ . 

Εκδίδετε δηλαδή σχολική κάρτα.  

3. Τα έντυπα από τα rapid και self-test τα προσκομίζετε την επόμενη μέρα στο 

σχολείο. Αν δηλαδή το μήνυμα που σας εστάλη από το σχολείο  λέει πως 

πρέπει να κάνετε self-test στις 19-9-2021 το έντυπο θα το φέρει ο μαθητής 

στο σχολείο στις 20-9-2021. 

 

 

 

Εκ της διευθύνσεως 
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