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Περίπτωση Δικαιολογητικά / Ημέρες διεξαγωγής test / Περίοδος απομόνωσης κρούσματος 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

Για προσέλευση στο σχολείο 

την 1η εβδομάδα 10/1 - 14/1 

Εμβολιασμένοι 3 δωρεάν self tests KY (9/1), ΔΕ (10/1) και ΠΕ (13/1)  
O/η θετικός/ή μαθητής/τρια: Παραμένει 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 self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει 

ή υπάρχει θετικό self (ή rapid) test, η 

απομόνωση θα παρατείνεται. 

Μη εμβολιασμένοι 3 δωρεάν self tests KY (9/1), ΔΕ (10/1) και ΠΕ (13/1) 

Για προσέλευση στο σχολείο τη 

2η εβδομάδα 17/1 - 21/1 

Εμβολιασμένοι 2 δωρεάν self tests ΔΕ (17/1) και ΠΕ (20/1) 

Μη εμβολιασμένοι 2 δωρεάν self tests ΔΕ (17/1) και ΠΕ (20/1) 

Στενή επαφή με κρούσμα στο 

σχολείο 

Εμβολιασμένοι 3 self tests (σε διάστημα 5 ημερών) = 1η, 3η, 5η ημέρα 

Μη εμβολιασμένοι 5 tests (σε διάστημα 5 ημερών) = 1η, 5η rapid και 2η, 3η,4η self 

Στενή επαφή με κρούσμα 

εκτός σχολείου 

Εμβολιασμένοι Προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και κάνουν 3 self tests τις ημέρες 0-1, 3 και 5-7. 

Μη εμβολιασμένοι Παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημ. και διενεργούν self test την 5η ημέρα μετά την έκθεση. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Για προσέλευση στο σχολείο 

την 1η εβδομάδα 10/1 - 14/1 

Εμβολιασμένοι 3 δωρεάν self tests KY (9/1), ΔΕ (10/1) και ΠΕ (13/1)  

O/η θετικός     /ή εκπ     /κός: Παραμένει 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 self test για τους 

εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς , και αρνητικό 

έλεγχο (rapid ή PCR) για τους μη εμβολιασμένους 

εκπ    /κούς.    Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει 

θετικό     self ή rapid test , η απομόνωση θα 

παρατείνεται . Όταν τελειώσει η καραντίνα,  οι 

εκπ    /κοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα 

υψηλής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 2πλή 

μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημ. 

Μη εμβολιασμένοι 3 tests KY (9/1) rapid, ΔΕ (10/1) self, ΠΕ (13/1) rapid 

Για προσέλευση στο σχολείο τη 

2η εβδομάδα 17/1 - 21/1 

Εμβολιασμένοι 2 δωρεάν self tests ΔΕ (17/1) και ΠΕ (20/1) 

Μη εμβολιασμένοι 2 rapid tests ΔΕ (17/1) και ΠΕ (20/1) rapid 

Στενή επαφή με κρούσμα στο 

σχολείο 

Εμβολιασμένοι 3 self tests (σε διάστημα 5 ημερών) = 1η, 3η, 5η ημέρα 

Μη εμβολιασμένοι 5 tests (σε διάστημα 5 ημερών) = 1η,2η,4η,5η rapid και 3η self 

 

 

 

 

Στενή επαφή με κρούσμα 

εκτός σχολείου 

Eμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση ή 

εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 

μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους 

τελευταίους 2 μήνες 

 
Προσέρχονται στο σχολείο κανονικά και διενεργούν έλεγχο (rapid ή PCR) την 

5η ημέρα μετά την έκθεση. Οι εκπ/κοί φορούν μάσκα υψηλής προστασίας 

(Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 2πλή μάσκα για 10 ημ. από την έκθεση. 

Εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες 

χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του 

εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς 

ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστοι 

Παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν εργαστηριακό 

έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό τεστ) την 5η ημ. μετά την έκθεση. Μετά την 5η ημ., 

οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή 

FFP2) ή 2πλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημ. 

Ανεμβολίαστοι μαθητές και εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του 

τελευταίου τριμήνου 

Έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπ/κούς 

αντίστοιχα. 

 

Τα self tests διεξάγονται και δηλώνονται μετά στην ιστοσελίδα www.edupass.gov.gr έως 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, ενώ τα rapid tests 24-48 ώρες πριν. 

Αν σ' ένα τμήμα εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του, το τμήμα κλείνει και γίνεται τηλεκπαίδευση. 

 

http://www.edupass.gov.gr/

