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   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SELF TEST  
&   

ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΗΝ  ΠΕ Χανίων 
 
      Αγαπητοί γονείς  σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Α)    Διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα 
φαρμακεία  
     Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι 
εκπαιδευτικοί,  θα προμηθεύονται από Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου έως και Τετάρτη 2 
Μαρτίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου 
να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από  1 Μαρτίου έως και 15 Μαρτίου 2022.  
 
Υπενθυμίζεται ότι:  
    - 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, καθώς και για τους εμβολιασμένους 
εκπαιδευτικούς.  
    - Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών 
καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί. 
    - Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες 
και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές καταχωρίζουν τη δήλωση 
και το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική 
Κάρτα για COVID-19.  
- Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν 
έκτακτες ανάγκες.  
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Β)  Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 28/2/2022 και μέχρι νεωτέρας, οι ώρες που 

θα διενεργούνται RAPID TEST στην ΠΕ Χανίων θα είναι οι εξής: 

Δευτέρα - Παρασκευή  

1. 1ο Κέντρο Υγείας Χανίων (Λεωφόρος Καραμανλή 99) : 08:30-15:30   (ώρα 
προσέλευσης έως τις 15:00) 

2. 2ο Κέντρο Υγείας Χανίων - 1η&2η ΤΟΜΥ (Καποδιστρίου & Δραγούμη) :  08:30-
18:30      (ώρα προσέλευσης έως τις 18:00) 

3. Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη :  09:00-14:00 

Σάββατο 

        2ο Κέντρο Υγείας Χανίων - 1η&2η ΤΟΜΥ (Καποδιστρίου & Δραγούμη)  :  
        09:00-14:30    (ώρα προσέλευσης έως τις 14:00) 
 

 

Ο Δ/ντης 

Γ.  Καρκάνης 

 

 


