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ΠΡΟΣ: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

  

                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Έναρξη μαθημάτων-διαζώσης εκπαίδευσης- μετά τις διακοπές του Πάσχα 

Οδηγίες αναφορικά με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων-Self test 

  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες  

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων  μετά τις διακοπές του Πάσχα σας ευχόμαστε 

                Χριστός Ανέστη,  Χρόνια πολλά , προπάντων με υγεία, χαρά και αισιοδοξία! 

 

Τα Δημοτικά σχολεία ξεκινούν τη λειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης τη Δευτέρα 10 Μαϊου   2021. 
 

Στόχος όλων  είναι η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος , το οποίο θα πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας και 

συνεχούς προστασίας  μαθητών , εκπαιδευτικών, γονέων δεδομένων των απαιτήσεων που προκύπτουν λόγω των 
ιδιαίτερων συνθηκών. 

Τη Δευτέρα 10 Μαϊου   2021, εκπαιδευτικοί, μαθητές, και το βοηθητικό προσωπικό  του Σχολείου καλούμαστε να 

προσέλθουμε  στο Σχολείο έχοντας μαζί μας  βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid-test). 
 

A. Διενέργεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου-self test 

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας 

ελέγχου -self test είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, και λοιπό προσωπικό 

των σχολείων.  

Γα την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ της Δευτέρας  10 Μαίου και της Πέμπτης 13 Μαϊου  και 

πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 
από την   προσέλευση στην σχολική μονάδα. Συνεπώς το self test  μπορεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή (πριν από 

τη Δευτέρα ) και την Τετάρτη (πριν από την Πέμπτη). 

Μπορείτε  να προμηθευτείτε για τους ανήλικους μαθητές/τριες το πρώτο διαγνωστικό τεστ( self test )από την Τετάρτη 
5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, από τα φαρμακεία επιδεικνύοντας: 

• τον ΑΜΚΑ, 

• ή τον  ΠΑΜΚΑ (Προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) ή  

• τον ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης καιΥγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού) του/της 

ανήλικου/ης μαθητή/τριας καθώς  και  

• την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων) 

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουμε και ενημερωτικά φυλλάδια που μας δίνουν 

ενημερωτικές  οδηγίες , οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε τα self test στο σπίτι. 
 Στους ανήλικους μαθητές/τριες τα self test  διενεργούνται από τους  γονείς. 

Θα βρείτε επιπλέον οδηγίες και σχετικό βίντεο στην ιστοσελίδα https://self-testing.gov.gr/. 

 
Δίνεται επίσης η δυνατότητα, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξετε τη διεξαγωγή διαγνωστικού 

ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η 

σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή σας σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα. 

 

B.  Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: 

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών, μετά την διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου-self test,  

επισκέπτεστε  την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης   της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ): 

β) Επιλέγετε την κατηγορία  «Σχολική Κάρτα για Covid -19» 

γ)Γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων μέσω της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.με την χρήση των κωδικών σας taxisnet 

δ)Ακολουθεί η  διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος του self test.  

 

 

 



Γ. Εκδοση σχολικής κάρτας αποτελέσματος  

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, οι γονείς εκτυπώνετε  από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα 

αρνητικού αποτελέσματος. 
 

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία 

εκτυπώνετε  και στη συνέχεια μεταβαίνετε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές (Κέντρο 

Υγείας- Νοσοκομείο κτλ ), όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν 
επαναληπτικό έλεγχο. 

 

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι μαθητές/τριες που έχουν διαγνωσθεί ως θετικοί και οι οικείοι τους 
παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ). 

 
Στην περίπτωση κατά την οποία : 

1.ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ . 

 

2. εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την 
οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της 

σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος. 

 
Δ. Πιθανές δυσκολίες -προβλήματα που αντιμετωπίσουμε: 

 

1. Σε περίπτωση που ο ΑΜΚΑ του  μαθητή/τριας  δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν οι γονείς τον 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο -Self test, σε 

μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr. 

 

2. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, η κάρτα 

μπορεί  να συμπληρωθεί  και να υπογραφεί  και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων 

μαθητών/τριών. 
 

3.  Θα σας αποστείλω το έντυπο της σχολικής κάρτας προκειμένου να το αντιγράψετε και να το συμπληρώσετε 

χειρόγραφα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκτυπώσετε τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. 

 
 

Ε. Επίδειξη της σχολικής κάρτας αρνητικού αποτελέσματος πριν την είσοδο στη σχολική τάξη  

 
Η σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος μαθητή/τριας -εκτυπωμένη ή συμπληρωμένη χειρόγραφα - παραδίδεται 

από το γονέα στο μαθητή/τρια ο/η οποίος/α πρέπει να την επιδείξει το πρωί της Δευτέρας καθώς και το πρωί της 

Πέμπτης την πρώτη ώρα, πριν την είσοδό τους στην τάξη.  
Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος εντός της 
τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού 

ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια. 

 
Στην περίπτωση που ο/η  μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν 

γίνεται δεκτός/ή λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από το Σχολείο. 

Ειδοποιούνται οι γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι μέχρις ότου έρθουν να τον/την παραλάβουν,  παραμένει στον ειδικό 
χώρο που έχει οριστεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  

τηρουμένων  των υγειονομικών μέτρων προστασίας. 

 

Να επισημάνουμε το γεγονός ότι η υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του 
κορονοϊού για κάθε μαθητή/τρια, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό , γίνεται 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης 

επαναλειτουργία της. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί και 

εφαρμόζονταν στο Σχολείο μας πριν την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων: Συνεπώς το Σχολείο μας θα 

συνεχίσει να λειτουργεί τηρώντας  τα εξής μέτρα προστασίας:  
 

1.Προσέλευση- Αποχώρηση 

 

Η προσέλευση των μαθητών θά γίνει με το συνήθη τρόπο, σταδιακά από τις 8:00πμ έως τις 8:15πμ , ώρα κατά την 

οποία  θα χτυπήσει το κουδούνι για την είσοδο των μαθητών στην τάξη. Δε διαφοροποιείται η ώρα προσέλευσης διότι 

δεν παρατηρείται συγχρωτισμός κατά την πρωινή ώρα. 
 

Η αποχώρηση γίνεται σταδιακά και συγκεκριμένα: 

Στις 13:15 αποχωρούν οι μαθητές των Α΄, στη συνέχεια της  Β΄ τάξης  και ακολούθως της  Γ΄τάξης  και στις 13:20μμ 

οι μαθητές της  Δ΄,  στη συνέχεια της  Ε΄, και  στο τέλος  της Στ΄τάξης . 
 

 

Σημειωτέον ότι στην είσοδο του Σχολείου πρέπει τις συγκεκριμένες ώρες να παρευρίσκονται μόνο οι γονείς των 
μαθητών που αποχωρούν για να τηρούνται οι αποστάσεις και να μην υπάρχει συγχρωτισμός.Μετά την αποχώρηση 

των μαθητών των 3 πρώτων τάξεων , να προσέρχονται οι γονείς των μαθητών των 3 επόμενων τάξεων κτλ. 

Στην περίπτωση μαθητών που είναι αδέλφια και δεν ανήκουν στο ίδια ομάδα αποχώρησης οι γονείς θα πρέπει να 
απομακρύνονται από την είσοδο του Σχολείου,  αφού παραλάβουν το πρώτο παιδί και να επιστρέφουν  την 

ενδεδειγμένη ώρα για να παραλάβουν το 2ο παιδί.  

Είναι άσκοπο και τίθεται σε κίνδυνο η προστασία των μελών της σχολικής κοινότητας όταν  βρίσκεστε κοντά 

στην πόρτα όλοι οι γονεις όλων των τάξεων ταυτοχρόνως και υπάρχει συγχρωτισμός. Η διαδικασία γίνεται με 
υπομονή ηρεμία και τήρηση των αποστάσεων.Αν τηρηθούν οι διαδικασίες η αποχώρηση  θα γίνει απρόσκοπτα , με 

ασφάλεια και χωρίς μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. 

 

2. Ολοήμερο πρόγραμμα 

To Ολήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά από την Δευτέρα 10 Μαϊου 2021  και καθημερινά έως τις  

15:00μμ.  

 

Παραθέτω για άλλη μια φορά - προς υπενθύμιση- τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε για την προστασία 

όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας: 

. 
Α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής(ή ιατρικής/χειρουργικής)  μάσκας 

1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις 

τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό,καθώς και για τους γονείς και τους επισκέπτες των σχολικών 
μονάδων. 

Θα δίνεται   ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.  

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους  και στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων  ιδιαίτερα όταν υπάρχει 
συνωστισμός,  κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα,    

γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών, 

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ 
άθλησης. 

 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους 2 μάσκες για να τις αλλάζουν καθώς και για την περίπτωση που λερωθεί , 
πέσει κάτω κτλ. 

 

 

Β)Αύλειος χώρος 
 

 

• Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών/τριών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου 

προγράμματος (προσευχή και ενημέρωση  γαι διάφορά θέματα  και η καθιερωμένη διαδικασία 
πραγματοποιείται εντός των αιθουσών. 

 

• Σταδιακή και με σειρά  έξοδος των μαθητών/τριών στο προαύλιο κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων . 

 

• Τήρηση της φυσικής απόστασης του 1,5 μ. 

 



• Τήρηση απόστασης στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά την είσοδο έξοδο από τις αίθουσες 
διδασκαλίας. 

 

• Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές/τριες κάθε τμήματος/υποτμήματος στο προαύλιο. 

 

• Φυσικός αερισμός των αιθουσών πριν την έναρξη των μαθημάτων καθώς και  στο διάλειμμα. 
 

• Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ). 

 

• Απαγόρευεται οι μαθητές να φέρνουν από τος σπίτι αντικείμενα  όπως τάπες αυτοκόλλητα τα οποία 

ανταλλάσσουν. 
 

• Δεν επιτρέπεται η εισοδος τρίτων προσώπων (εκτός εκπαιδευτικών και μαθητών) στο χώρο του Σχολείου, 

εντός του σχολικού ωραρίου) 

 

 

       Γ). Οδηγίες ατομικής υγιεινής 

• Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων οποιουδήποτε μαθητή εμφανίζει 

οποιαδήποτε αδιαθεσία, ή συμπτώματα λοίμωξης   αναπνευστικού ή πυρετό. 

• Σε βήχα ή πταρμό, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, 

απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των 
χεριών 

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση  του κινδύνου μόλυνσης. 

• Αποφυγή κοινής χρήσης ειδών γραφικής ύλης (π.χ. μολύβια, γόμες, μαρκαδόροι) και άλλων προσωπικών 

αντικειμένων. Κάθε μαθητής έχει το δικό του μαρκαδόρο   και σφουγγάρι (λευκού πίνακα)  για τον 

πίνακα. 

• Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στούψος του αγκώνα ή με 

χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές 

πλύσιμο τωνχεριών. 

• Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν 

κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια. Τα παιδιά θα έχουν  δικό τους σκεύος νερού ή αναψυκτικού και 

αντισηπτικά μαντηλάκια. 
. 

Συνεχής υπενθύμιση προς τους μαθητές να αποφεύγουν τους εναγκαλισμούς και χειραψίες και να 

περιορίσουν την επαφή με άλλα πρόσωπα ή άγγιγμα αντικειμένων. 
 

• Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής 

και υγρών, και μετά τη χρήση τουαλέτας 

• . Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους 

στους κάδους απορριμμάτων. 

• Η υγιεινή των χεριών θα γίνεται  με χρήση : 
αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πουθα βρίσκεται κοντά στην είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας, και 

χρήση αντισηπτικών μαντηλιών 

• Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης 

ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων  κάποιας αδιαθεσίας ή  λοίμωξης του αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, 

πυρετός, πονόλαιμος), παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση του Σχολείου. 

 

Συστηματική και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση  στους κανόνες υγιεινής από το Σχολείο και την οικογένεια 

 

Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών έχουν τοποθετηθεί σε διάφορους χώρους του σχολείου αφίσες ή 

εικόνες με τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής 

 

Δ)   Μεταφορά με ΚΤΕΛ 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες των συναρμόδιων  Υπουργείων, κατά τη μετακίνηση των μαθητών με τα λεωφορεια του 

ΚΤΕΛ οι   μαθητές όταν εισέρχονται στο λεωφορείο κάνουν χρήση της μάσκας τους. Οι μεταφερόμενοι μαθητές  

θα πρέπει να κάθονται σε σταθερές θέσεις  σε σταθερά ζευγάρια στις θέσεις του λεωφορείου και τα αδέλφια σε 
διπλανές θέσεις.  

       Με ευθύνη του ΚΤΕΛ , τα οχήματα μεταφοράς απολυμαίνονται και αερίζονται πριν και μετά τη μεταφορά.  

 
Ευχόμαστε καλή επάνοδο στις σχολικές μας αίθουσες , με δημιουργικότητα, αισοδοξία και προπάντων  υγεία! 

 

Η Δ/ντρια του Σχολείου 

Γεωργία Κούρτη 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 


