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 1) ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΤΙΚΟ SELF TEST  

Εάν το αποτέλεσμα του SELF TEST είναι ΘΕΤΙΚΟ, το δηλώνετε στο EDUPASS, εκτυπώνετε ή  

συμπληρώνετε τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΘΕΤΙΚΟΥ αποτελέσματος, και μεταβαίνετε εντός 24 ωρών σε 

δημόσια δομή (ή σε ιδιωτική με δική σας χρέωση) για επαναληπτικό έλεγχο. Εν αναμονή του 

αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον. 

* Εάν το αποτέλεσμα του επανέλεγχου είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ, τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο 

σχολείο μετά από 24 ώρες, απύρετο (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και με υποχώρηση των 

συμπτωμάτων. Το παιδί προσέρχεται στο σχολείο με εκτυπωμένη ή συμπληρωμένη τη ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΚΑΡΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ αποτελέσματος, αφού έχει δηλωθεί το αποτέλεσμα στο EDUPASS. 

Ενημερώνουμε σχετικά το σχολείο. 

* Εάν το αποτέλεσμα του επανέλεγχου είναι ΘΕΤΙΚΟ, τότε το παιδί πρέπει να παραμείνει σε 

απομόνωση για τουλάχιστον 5 ημέρες (ή 10 ημέρες, ανάλογα με την εξέλιξη της νόσησης) από 

την ημέρα ελέγχου και να απέχει από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Ενημερώνουμε 

σχετικά το σχολείο. 

2) ΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Εάν το παιδί εκδηλώσει συμπτώματα παρόμοια με λοίμωξη COVID-19, εκτός σχολείου, παραμένει 

στο σπίτι και ειδοποιείτε το σχολείο (μέσω email). Συστήνεται ιατρική αξιολόγηση, και αν δεν 

υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (π.χ. γαστρεντερίτιδα, ίωση κλπ), πρέπει να γίνει RAPID ή 

ΜΟΡΙΑΚΟ test. Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον. 

* Εάν το αποτέλεσμα του test είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ, τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο, 

μετά από 24 ώρες, απύρετο (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και με υποχώρηση των 

συμπτωμάτων. Το παιδί προσέρχεται στο σχολείο με εκτυπωμένη ή συμπληρωμένη τη ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΚΑΡΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ αποτελέσματος, αφού έχει δηλωθεί το αποτέλεσμα στο EDUPASS. 

Ενημερώνουμε σχετικά το σχολείο. 

* Εάν το αποτέλεσμα του test είναι ΘΕΤΙΚΟ, τότε το παιδί πρέπει να παραμείνει σε απομόνωση 

για τουλάχιστον 5 ημέρες από την ημέρα ελέγχου (ή 10 ημέρες, αναλόγως την πορεία νόσησης) 

και να απέχει από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. 

Ενημερώνουμε σχετικά το σχολείο. 

3) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΣΗ 

Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά τις 5 ημέρες απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν 

συμπτώματα, είναι απύρετο (τουλάχιστον για ένα 24ωρο, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών). Το 

παιδί προσέρχεται στο σχολείο με εκτυπωμένη ή συμπληρωμένη τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 

αποτελέσματος, το οποίο προκύπτει από ΑΡΝΗΤΙΚΟ SELF TEST.  

* Εάν μετά το 5μερο ο έλεγχος με SELF TEST είναι ΘΕΤΙΚΟΣ ή συνεχίζει ο πυρετός ή άλλα 

συμπτώματα, η απομόνωση εντός οικίας παρατείνεται για άλλες 5 ημέρες. 



** Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά τις 5 (ή 10) ημέρες απομόνωσης με τη 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (μετά τη διενέργεια SELF TEST), το οποίο έχει 

δηλωθεί στο EDUPASS. 

*** Η δήλωση του SELF TEST στο EDUPASS γίνεται από τον γονέα. Ενημερώνουμε σχετικά το 

σχολείο. 

4) ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ  

Α) (ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ/Η  ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ) Το παιδί, που είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου 

κρούσματος και ζουν στο ίδιο σπίτι, ακολουθεί τη διαδικασία απομόνωσης 5 ημερών από την 

τελευταία επαφή με το κρούσμα και αποφυγής επαφής με άλλα άτομα. Την 5η ημέρα, από την 

τελευταία επαφή με το κρούσμα, πραγματοποιεί SELF TEST. Αν το αποτέλεσμα είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ, 

επιστρέφει στο σχολείο με ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ αποτελέσματος την 6η ημέρα, εφόσον 

δεν υπάρχουν συμπτώματα και ο πυρετός έχει υποχωρήσει για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση 

αντιπυρετικών. Ενημερώνουμε σχετικά το σχολείο. 

Β) (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ/Η  ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΜΕ ΜΟΣΗΣΗ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ) Το παιδί,  που 

είναι στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και ζουν στο ίδιο σπίτι, συνεχίζει τις 

δραστηριότητές του, αφού πραγματοποιεί 3 SELF test (0-1η ημέρα, 3η ημέρα, 5η ημέρα από την 

τελευταία επαφή με το κρούσμα) και προσέρχεται στο σχολείο με ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, αφού έχει δηλωθεί στο EDUPASS. Ενημερώνουμε σχετικά το σχολείο. 


