
 

 

 

 

Τετάρτη, 5/5/2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Χρόνια Πολλά, Υγεία, Δύναμη και Αισιοδοξία. 

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 τα σχολεία θα ανοίξουν και οι μαθητές μας θα επιστρέψουν στις 

τάξεις τους με ασφάλεια έως τις 25 Ιουνίου. Η καθημερινότητά μας ωστόσο θα έχει αρκετές 

αλλαγές και θα λειτουργήσουμε με ανάλογο τρόπο όπως και το περασμένο χρονικό διάστημα 

Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου και Ιανουαρίου-Μαρτίου, με γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των 

μαθητών, των δασκάλων και των οικογενειών τους. 

Παράλληλα με τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό 

θα προσέρχονται στο σχολείο με Δήλωση Αυτοδιαγνωστικού τεστ COVID-19. 

Από την Τετάρτη 5/5 έως το Σάββατο 8/5 διανέμεται από τα φαρμακεία το πρώτο τεστ σε 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και διοικητικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Απαιτείται το ΑΜΚΑ του μαθητή προκειμένου να παραλάβετε το self test από το φαρμακείο. 

Προμηθευόμαστε έγκαιρα τα self tests και ενεργούμε όλοι σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Το δεύτερο τεστ μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 10/5. 

Είναι απαραίτητο να γίνονται δύο self tests την εβδομάδα, κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη.  
 

Οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τη σχετική βεβαίωση αρνητικού τεστ. 
 

Σύντομα θα έχουμε περισσότερες οδηγίες ανάλογες με το άνοιγμα των Λυκείων που προηγήθηκε. 

Ωστόσο, πληροφορίες και οδηγίες μπορούμε να βρούμε στον παρακάτω σύνδεσμο:  

self-testing.gov.gr 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Το Ολοήμερα Τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά από τη Δευτέρα 10/05/2021. Οι μαθητές θα 

φέρουν φαγητό από το σπίτι, τέτοιο ώστε να μη χρειάζεται ζέσταμα ή ψυγείο. Δε γνωρίζουμε το 

Πρόγραμμα διανομής σχολικών γευμάτων αν και πότε ακριβώς θα ξεκινήσει. 
 

Το Κυλικείο δε θα λειτουργήσει. 
 

Με δεδομένη τη δική σας βοήθεια, συνεργασία και στήριξη στις προσπάθειές μας, προς όφελος 

της υγείας, αλλά και της εκπαίδευσης των παιδιών, το σχολείο μας θα λειτουργήσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Είμαστε βέβαιοι ότι μαζί θα τα καταφέρουμε πάλι, όπως ακριβώς τα καταφέραμε ως σήμερα!  
 

Σας ευχαριστούμε!   

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε μαθητές και γονείς!  Καλή δύναμη σε όλους! 

 

Με εκτίμηση  
 

Ο Διευθυντής και οι Εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου  

 

https://self-testing.gov.gr/

