
        Σύκθσλα κε λέα αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, νη καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ ζα 

πξνκεζεύνληαη από ηε Δεπηέξα, 1 σο θαη ην Σάββαην 6 Ννεκβξίνπ, κία ζπζθεπαζία κε πέληε (5) δσξεάλ 

απηνδηαγλσζηηθά (self) ηεζη από ηα θαξκαθεία.  
        Αλαιπηηθόηεξα, ππελζπκίδεηαη όηη : 

α)  ην self-test πξαγκαηνπνηείηαη έσο θαη 24 ώξεο πξηλ από ηελ πξνζέιεπζε θάζε Τξίηε θαη Παξαζθεπή ζην 

ζρνιείν  

β) ν πξνζπκπησκαηηθόο δηαγλσζηηθόο έιεγρνο γηα ηνλ λέν θνξσλντό κέζσ απηνδηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο 

(self test) είλαη ππνρξεσηηθόο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο  

γ) βεβαίσζε αξλεηηθνύ self test νθείινπλ λα θέξνπλ νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ 

(γηα ηνπο καζεηέο 12 εηώλ θαη άλσ) νύηε βεβαίσζε παξειζνύζαο λόζεζεο (ηειεπηαίνπ εμακήλνπ)  

δ) νη εκβνιηαζκέλνη καζεηέο δελ δηθαηνύληαη δσξεάλ self test, θαζώο δελ νθείινπλ λα ηα δηελεξγνύλ εθόζνλ 

δελ πξνθύςεη εηδηθόο ιόγνο (δει. θξνύζκα ζε ζπκκαζεηή) 

 

          Επίζεο, από ηελ 1ε Ννεκβξίνπ θαη εθεμήο, ε δήιωζε θαη ην απνηέιεζκα γηα ηηο δεκόζηεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ζα δειώλεηαη ζηε λέα πιαηθόξκα edupass.gov.gr (θαη όρη ζηελ πιαηθόξκα ηνπ self-

testing.gov.gr), από ηελ νπνία λέα πιαηθόξκα ζα εθδίδεηαη θαη ε Σρνιηθή Κάξηα γηα COVID-19. 

          Ο/Η καζεηήο/ηξηα επηδεηθλύεη (Τξίηε θαη Παξαζθεπή),ρσξίο λα παξαδίδεη, ηε ζρνιηθή θάξηα εληόο 

ηεο ηάμεο, ζηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο πξώηεο ώξαο θαη ηε θέξεη καδί ηνπ/ηεο κέρξη ηε δηελέξγεηα ηνπ επόκελνπ 

δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί επίδεημή ηεο από εθπαηδεπηηθό ή από ηνλ δηεπζπληή ,ηε 

ππνδηεπζύληξηα ή ηνλ Πξντζηάκελν.    

        Όπνηνο γνλέαο δε δηαζέηεη εθηππωηή, αληηγξάθεη από ην ζύζηεκα (edupass.gov.gr) ηε ζρνιηθή 

θάξηα, καδί κε ηνλ ΚΩΔΙΚΟ ηεο. Χεηξόγξαθε ζρνιηθή θάξηα ρωξίο ηνλ θωδηθό ηεο, δε γίλεηαη δεθηή. 

Επίζεο ,δε γίλεηαη δεθηή θαη ε απνζηνιή κε e-mail ηεο ζρνιηθήο θάξηαο. Μαζεηήο /ηξηα πνπ δε θέξεη 

καδί ηνπ/ηεο ηε ζρνιηθή θάξηα δε κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα. 

Παξαθαινύκε λα πξαγκαηνπνηνύληαη ηα self tests ,όπσο πξνβιέπεηαη γηα λα θξαηήζνπκε ηνλ ηό καθξηά από 

ην ζρνιείν καο.  

Επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία. 
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