
Ενημέρωση για την εφαρμογή υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου των μαθητών 

        Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, από τη Δευτέρα 10.05.2021, 

σας ενημερώνουμε, ότι ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 

μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους 

μαθητές και διενεργείται δύο (2) φορές (Κυριακή και Τετάρτη),δηλαδή 24 ώρες πριν από 

την προσέλευση στη σχολική μονάδα. 

      Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την 

επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)  ή του Προσωρινού 

Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) για τους 

αλλοδαπούς μαθητές καθώς και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου 

εγγράφου ταυτοποίησης. 

    Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των 

ενημερωτικών φυλλαδίων. 

 Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:  

α) Οι γονείς των  μαθητών   επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr   

και αφού επιλέξουν την κατηγορία : « Σχολική κάρτα για COVID-19” αυθεντικοποιούνται  

με τους  κωδικούς  «taxisnet»  και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του 

αποτελέσματος.  

β) Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την 

σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος και την επιδεικνύουν στον εκπαιδευτικό της 

πρώτης ώρας, ενώ τη φέρνουν μαζί τους μέχρι τη διενέργεια του επόμενου τεστ. 

γ) Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού 

αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές για επαναληπτικό έλεγχο. 

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες θετικοί και οι οικείοι τους 

παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Στην 

περίπτωση που ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το 

Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν είναι  αρνητικός, εκδίδεται Βεβαίωση  από τη δημόσια δομή, 

όπου βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Τότε ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο με τη 

βεβαίωση. 

δ) Τέλος, με την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο, προβλέπεται η εφαρμογή όλων 

των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί (χρήση μάσκας, 

αντισηπτικών κ.ά.) 

 

Η Διευθύντρια του Σχολείου 

        Ιωάννα    Νικολάου 


