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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΤΑΝ Ο/Η ΜΑΘΗΤΗΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΑ 
 ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟΙ  ΣΕ COVID_19 

         Aγαπητοί γονείς 

         Εύχομαι ολόψυχα ότι και με τη δική σας συνεργασία θα έχουμε μία  
 

                            ΔΗΜΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΝΕΦΕΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΝΕΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ 
 

      προς όφελος των παιδιών σας και μαθητών μας.    
 

      Πρόκειται για  το πρώτο από μία σειρά από μηνύματα που θα σας στέλνονται και θα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου στο πλαίσιο της επικοινωνίας του σχολείου με 
τους κηδεμόνες.   
    
     Όσον αφορά λοιπόν στα κρούσματα covid σε μία σχολική μονάδα σύμφωνα με την 
τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας έχουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα 
εξής:  
 

1) Ο/η μαθητής/τρια  που θα διαγνωστεί θετικός/ή με rapid ή μοριακό τεστ παραμένει 
στο σπίτι για 5 ημέρες υποχρεωτικά. Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα που θα βγει 
θετικό το τεστ.  
 

2) Οι γονείς ενημερώνουν άμεσα το σχολείο  και  επισκέπτονται την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα (gov.gr – EΨΠ), και εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού 
ελέγχου. 

 
3)  Ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στο σχολείο, εφόσον σταματήσουν τα συμπτώματα 

χωρίς να χρειάζεται να ξανακάνει τεστ. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, 
γίνει ξανά τεστ και συνεχίζει να βγαίνει θετικό, πάλι επιστρέφει μετά τις 5 ημέρες, 
εφόσον δεν έχει συμπτώματα. 

 
4) Οι μαθητές/τριες όταν επιστρέψουν πρέπει να φορούν μάσκα υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας ή διπλή μάσκα για 5 ημέρες από τη λήξη της 
απομόνωσης.  
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5)    Με την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο οι κηδεμόνες τους καταθέτουν στη 
γραμματεία του σχολείου ή στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος: 
 

     α)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλ. σχετικό συνημμένο)  
 

      β) Τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, την οποία έχουν εκδώσει από την 
πλατφόρμα gov.gr  προκειμένου να μην προσμετρήσουν οι απουσίες.   
 

6)    Στην περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο 
λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19 οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν 
προσμετρώνται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της, με την υποβολή 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, η οποία θα συνοδεύεται   με τα 
σχετικά έγγραφα του   νοσοκομείου. 

 
   Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Για το 
λόγο αυτό θα υπάρξει σχετική πρόσκληση.  
 
 

Ο  Δ/ντης του σχολείου 
Γ.  Καρκάνης 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Συνημμένα: 
 
     Ι.   Η εγκύκλιος  του Υπουργείου   
    ΙΙ.  Η υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τη  βεβαίωση θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου 
 


