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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
         Αλικιανός,  9/1/2022 
    

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

    Γυμνάσιο  Αλικιανού – «Γυμνασιάρχης Γεώργιος Δ. Καψωμένος» 
 

   Τηλ.  282107721  &   6940662044 
  Email:  gymaliki@sch.gr 
  Iστοσελίδα:  https://blogs.sch.gr/gymaliki 
 

 

   

  
 

 

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ              
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΤΑ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ                             

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 
 
      Αγαπητοί γονείς, 

                                                Χρόνια Πολλά &  Καλή χρονιά με υγεία!  

Στις 10 του Γενάρη, επιστρέφουμε στα σχολεία με ασφάλεια και υπευθυνότητα. 

1.  Πως  γίνεται η επιστροφή στο σχολείο; 

    α) Κάνουμε τα self tests στα παιδιά μας, δηλώνουμε τα αποτελέσματα αυτών στην 

πλατφόρμα Edu-pass, εκτυπώνουμε τη Σχολική Κάρτα για COVID-19 με τους 

μαθητές να τη δείχνουν στον/στην υπεύθυνον/η εκπαιδευτικό.  

   β)  Κανένας μαθητής δεν εισέρχεται στο σχολείο χωρίς να έχει μαζί του Σχολική Κάρτα 

για COVID-19 μαθητή. 

        Σημείωση:  Μπορείτε: α) Να τυπώσετε την κάρτα, β)  να την αποθηκεύσουν σε 

ηλεκτρονική συσκευή οι μαθητές,  γ) να τη στείλετε για εκτύπωση στο email του σχολείου. 

2.  Πότε ο μαθητής δεν εισέρχεται στην τάξη;     

       Μαθητής που εμφανίζεται ως άγνωστος στην πλατφόρμα Edu-pass και δεν φέρει μαζί 

την Σχολική Κάρτα για COVID-19 του μαθητή αποχωρεί με ευθύνη του κηδεμόνα του 

από το σχολείο.  

3.  Τι ισχύει για τη χρήση της σχολικής μάσκας; 

       Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του σχολείου από όλους. 

Μαθητές που ύστερα από επανειλημμένες συστάσεις των καθηγητών τους συνεχίζουν να μην 

κάνουν χρήση της μάσκας τους αποχωρούν με ευθύνη του κηδεμόνα του από το σχολείο. 

     Συζητάμε με τα παιδιά μας για την υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας σε όλους τους 

χώρους του σχολείου.  
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4.   Πόσα σελφ τεστ θα κάνουν οι μαθητές την πρώτη εβδομάδα; 
 

   Προβλέπεται ένα επιπλέον σελφ τεστ για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας 

σχολείων. επομένως την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν τρία   σελφ 

τεστ αντί για δύο. Από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά, δηλαδή μετά τις 17 

Ιανουαρίου οι μαθητές θα κάνουν δύο σελφ τεστ. 

 

5.  Πότε θα πρέπει να γίνονται τα σελφ τεστ; 
 

     Το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε 

Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1) το self- 

test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της  Δευτέρας (10/1), 

της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1). 

 

6.   Τα σελφ τεστ είναι υποχρεωτικά και για τους εμβολιασμένους; 
 

      ΝΑΙ.  Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω 

αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές 

και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη. 

 

7.  Πού γίνεται η δήλωση του σελφ τεστ; 
 

   Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη 

πλατφόρμα edupass.gov.gr από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για 

COVID-19. 

 

8.   Τι θα γίνεται αν μαθητής διαγνωστεί θετικός σε COVID-19; 
 

       Ενημερώνεται αμέσως το σχολείο (gymaliki@sch.gr), τον υπεύθυνο καθηγητή  

του τμήματος του παιδιού σας και το δηλώνεται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr 

      Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε 

απομόνωση  για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 

ημέρες: 

      (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – 

προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και 

      (β) με αρνητικό σελφ τεστ. 

      Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ (ή ράπιντ) τεστ, η απομόνωση θα 

παρατείνεται. 

 

  9.  Τι προβλέπεται για μαθητές σε περίπτωση «στενής επαφής» με κρούσμα 

επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 εκτός σχολείου; Δηλαδή, τι γίνεται 

όταν, π.χ., υπάρχει κρούσμα στο σπίτι, ενώ ο μαθητής είναι αρνητικός; 

 

    Σε περίπτωση που μαθητές είναι στενές επαφές κρούσματος COVID-19 εκτός 

σχολείου: 
 

   1
η
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αν πρόκειται για εμβολιασμένους μαθητές, τότε 

προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και κάνουν τρία σελφ τεστ τις ημέρες 0-

1, 3 και 5-7. 
 

   2
η
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Αν πρόκειται για μη εμβολιασμένους μαθητές, τότε 

παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν σελφ τεστ την 5η 

ημέρα μετά την έκθεση. 
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10.   Τι ισχύει στην περίπτωση κρούσματος σε μια αίθουσα σχολείου; 
 

   Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη  

    α) Οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. 

Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ σε διάστημα πέντε ημερών, 

επιπλέον των δύο σταθερών σελφ τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες.  

   β) Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν σύνολο 3 σελφ τεστ δωρεάν την 

εβδομάδα. 

 

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   

    Στις περιπτώσεις αυτές οι μαθητές θα παραλαμβάνουν βεβαίωση από το σχολείο 

για τα ράπιντ σε δημόσια δομή και ένα 1 self test  από το σχολείο.  
 

11.    Τι ισχύει για τις απουσίες;   
 

   Αγαπητοί  γονείς,   
 

   α) Σε περίπτωση που το παιδί σας απουσιάσει λόγω Covid_19  από τα σχολικά του 
μαθήματα  παρακαλώ θα πρέπει ν’ αιτηθείτε χορήγηση βεβαίωση από την πολιτική 
προστασία για να μπορέσει το σχολείο να διαγράψει από την καρτέλα του τις απουσίες.  
Στη συνέχεια  θα κοινοποιήσετε στον υπεύθυνο του τμήματος καθηγητή τη βεβαίωση που 
θα χορηγηθεί για να πρωτοκολληθεί και κρατάτε ένα αντίγραφο.  
 

 Την αίτηση την υποβάλλετε στον εξής σύνδεσμο: 
 generalsecretary@civilprotection.gr 
 

Βεβαίωση καραντίνας από την πολιτική προστασία 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση ότι ήμουν σε ΧΧήμερη καραντίνα 
για να την προσκομίσω στο σχολείο μου. 
Ονοματεπώνυμο μαθητή   
ΑΜΚΑ.... 
 

    β) Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη δικαιολογείται η απουσία της ημέρας που ο 
μαθητής έκανε το rapid test.  Προσκομίζοντας το rapid test διαγράφεται η απουσία.  
 

12.    Δημόσιες δομές   
 

    Οι  Δημόσιες δομές που παρέχουν δωρεάν rapid test σε μαθητές  είναι κάθε φορά 
αναρτημένες στην ηλεκτρονική του διεύθυνση: eody.gov.gr/komy-testing-eody/ 
 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

 

 

 

 

                      ΜΗΝ  ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  9/1/2022  
 

ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ  
α)   self  test  στο παιδί σας 

β)   Να το δηλώσετε στο edupass.gov.gr 
γ)  Να τυπώσετε Σχολική Κάρτα για COVID-19 και να τη δώσετε στο παιδί σας 
(θα  ζητηθεί και από τα λεωφορεία &  από το σχολείο) 
                                                                                                * 

   Το ίδιο θα κάνετε και αύριο Δευτέρα 10/1/2022 για την προσέλευση του κηδεμονευό-

μενού σας την Τρίτη 11/1 
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Για οτιδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή για βοήθεια  θα επικοινωνείτε με τον 

υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού σας 

Παρακαλούμε για τη συνεργασία όλων σας, ώστε να λειτουργήσουμε σ’ ένα 

ασφαλές υγειονομικά σχολικό  περιβάλλον 

Καλή σχολική χρονιά σε όλους 

 

Ο Δ/ντης 

Γ.  Καρκάνης 

 

 


