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Αγαπητοί γονείς, Χριστός Ανέστη με  την ελπίδα για επιστροφή στην πρότερη κανονικότητα το
ταχύτερο δυνατό. 

Τα σχολεία ξεκινούν τη δια ζώσης εκπαίδευση από τη Δευτέρα, 10-5-21 με επιπλέον μέτρα
από τις προηγούμενες περιόδους. Εκτός από τη μάσκα, όλοι και όλες  οι συμμετέχοντες και
συμμετέχουσες στην εκπαίδευση, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί, είμαστε υποχρεωμένοι/ες
να έχουμε διεξαγάγει  self- test, ΦΕΚ Β'  1825/05-05-2021.  Σύμφωνα με το  παραπάνω ΦΕΚ η
διαδικασία σε απλά βήματα είναι:

Α. Η διαδικασία για τους/τις ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ θα γίνεται από εσάς ως εξής:

1. Προμήθεια Self- test. Με τον ΑΜΚΑ του παιδιού σας θα προμηθευτείτε  ΔΩΡΕΑΝ από
τα Φαρμακεία Self- tests.

2. Την Κυριακή και την Τετάρτη κάθε εβδομάδας, το απόγευμα, θα διενεργείτε εσείς το 
Self- test στο παιδί σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του. 
(Σχετικό βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο:  https://www.youtube.com/watch?
v=E_ZOy1Zhqeg)

3. Μετά από την ύπαρξη του αποτελέσματος  θα δηλώνετε το αποτέλεσμα του Self  Test
μέσω της πλατφόρμας  https://self-testing.gov.gr/, στην οποία θα εισέρχεστε με τους
κωδικούς  taxisnet,  καταχωρώντας  συγκεκριμένα  στοιχεία,  όπως  πατρώνυμο,
μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του Self- test.

Β.  Αν το self-test είναι αρνητικό:

4. Θα εκτυπώνετε τη σχολική κάρτα από την παραπάνω πλατφόρμα. Σε περίπτωση  που
δεν  υπάρχει  πρόσβαση  σε  εκτυπωτή,   θα  μπορείτε  να  συμπληρώνετε  και  να
υπογράφετε  εσείς  μια  χειρόγραφη δήλωση-σχολική  κάρτα  που  θα περιέχει  τα  ίδια
στοιχεία  με  τη  σχολική  κάρτα  και  τη  δήλωση  αρνητικού  αποτελέσματος  (σας  έχω
επισυνάψει, 2ο συνημμένο, τη σχολική κάρτα-δήλωση και μπορείτε να την εκτυπώσετε,
να τη συμπληρώσετε και να την υπογράψετε).

5. Θα δίνετε τη σχολική  κάρτα - δήλωση στο παιδί σας.
6. Οι μαθητές θα φέρουν την υπογεγραμμένη από εσάς σχολική κάρτα -  δήλωσή μαζί

τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα
της Δευτέρας και της Πέμπτης.
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      Γ.         Αν το self-test είναι θετικό:

1. Θα  εκτυπώνετε  τη  σχολική  κάρτα  -δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της
πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr/ για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid
test σε δημόσια     δομή  .

2. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-
testing.gov.gr/

3. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό,  θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.  Αν
το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική
βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

Δ. Πώς θα γίνεται η απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test;

1. Αν το τεστ είναι αρνητικό: Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων.
2. Αν το τεστ είναι θετικό:  Απορρίπτεται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων,  αλλά

μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες.
3. Τα απόβλητα των self–test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ     ΚΑΔΟΥΣ     ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   και

δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

Ε. Αν το αποτέλεσμα είναι "μη έγκυρο" ποια είναι η διαδικασία;

1. Στη σπάνια περίπτωση «μη έγκυρου»  αποτελέσματος,  παρέχεται η δυνατότητα
επίσκεψης σε δημόσια δομή που εμφανίζεται στη λίστα:  https://self-
testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf.

ΣΤ΄. Μη επίδειξη σχολικής κάρτας από τους μαθητές/τριες

Σύμφωνα με το Άρθρο  3, ΦΕΚ Β' 1825/05-05-2021:

«Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό
του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται
από  τη  σχολική  μονάδα.  Εάν  ο/η  μαθητής/τρια  είναι  ανήλικος/η,  παραμένει  στον
ειδικό  χώρο  που  έχει  διαμορφωθεί  ανά  τις  σχολικές  μονάδες  για  την  αποφυγή
περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες
τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας  .   Κατά την
άφιξη των γονέων / κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου. Οι
γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της
διενέργειας του  αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης  κατά  του  κορωνοϊού COVID-19
τουλάχιστον  μία  (1)  φορά  την  εβδομάδα  για  κάθε  μαθητή/τρια  προκειμένου  να
εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.»
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Εύχομαι  από  καρδιάς  να  παραμείνουμε  υγιείς  και  να  τελειώσουμε  αισίως  την
παράξενη όσο και πρωτόγνωρη  σχολική χρονιά την Παρασκευή, στις 25-6-2021.

Η παραπάνω ανακοίνωση θα υπάρχει και στο  blog του σχολείου μαζί με τη σχολική
κάρτα - υπεύθυνη δήλωση.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να διευκρινίσετε κάτι μπορείτε να επικοινωνείτε στο
email του σχολείου.

Φιλικά 

Ο Διευθυντής του Σχολείου
      Νικόλαος Ε. Κολιός
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