
Συνοπτικές οδηγίες covid-19 (από 10/1/2022) 
 

 Είμαι μαθητής/-τρια και βρίσκομαι με θετικό self test. Τι κάνω; 
Πρέπει να επιβεβαιώσω το ότι νοσώ και να το δηλώσω επίσημα ώστε να πάρω το πιστοποιητικό 

νόσησης και να δικαιολογήσω τις απουσίες που θα κάνω στο σχολείο. Οπότε……….. 

 
Είμαι εμβολιασμένος/-η ή έχω νοσήσει το 

τελευταίο τρίμηνο: 
Είμαι ανεμβολίαστος/-η και δεν έχω 

νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο: 

Κάνω rapid test είτε σε ιδιωτικό εργαστήριο/ 

φαρμακείο (οπότε πληρώνω) ή σε δημόσια δομή 
(Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας που είναι δωρεάν).  

Κάνω μοριακό test (PCR) είτε σε ιδιωτικό 

εργαστήριο (οπότε πληρώνω) ή σε δημόσια δομή 
(Νοσοκομείο/Κέντρο Υγείας που είναι δωρεάν). 

 

Εάν τα τεστ αυτά βγουν αρνητικά, γυρίζω στο σχολείο.  

Εάν τα τεστ αυτά βγουν θετικά, είμαι ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ και μένω σε απομόνωση 

(καραντίνα) για 5 ημέρες. Την 5η ημέρα κάνω self test και ……….. 

 εφόσον βγει αρνητικό ΚΑΙ δεν έχω και συμπτώματα, γυρίζω στο σχολείο.  

 εφόσον βγει θετικό, συνεχίζω την απομόνωση, κάνω κάθε μέρα self test και περιμένω να βγει 

αρνητικό. Όταν έχω αρνητικό self test ΚΑΙ δεν έχω συμπτώματα, γυρίζω στο σχολείο. 
________________________________________________________________________________________ 
 

 Είμαι μαθητής/-τρια και έχω έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
covid-19. Τι κάνω; 

 

Το κρούσμα ήταν συμμαθητής/-τριά μου (κρούσμα εντός σχολείου) 
 

Είμαι εμβολιασμένος/-η ή έχω νοσήσει το 
τελευταίο τρίμηνο: 

Είμαι ανεμβολίαστος/-η και δεν έχω 
νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο: 

Έρχομαι κανονικά στο σχολείο και κάνω 3 self 
test τις εξής μέρες από την επαφή μου με το 

κρούσμα: 1η, 3η , 5η
  

Έρχομαι κανονικά στο σχολείο και κάνω rapid 
test την 1η

 και την 5η
 μέρα από την επαφή μου με 

το κρούσμα Τη 2η
, 3η

 και 4η
 ημέρα κάνω self test. 

Εάν κάποιο από αυτά τα tests είναι θετικό, είμαι πιθανό κρούσμα και κάνω ό,τι κάνουν τα 
κρούσματα (βλέπω τις οδηγίες παραπάνω). 
 
 
 

Το κρούσμα δεν ήταν συμμαθητής/-τριά μου (κρούσμα εκτός σχολείου) 
 

Είμαι εμβολιασμένος/-η ή έχω νοσήσει το 
τελευταίο τρίμηνο: 

Είμαι ανεμβολίαστος/-η και δεν έχω 
νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο: 

Έρχομαι κανονικά στο σχολείο αλλά κάνω 3 
self test τις εξής μέρες από την επαφή μου με το 

κρούσμα: 0 ή 1η, 3η , 5η
  

Μένω σε απομόνωση (καραντίνα) 5 ημέρες 
και την 5η μέρα κάνω self test. Εάν είναι 
αρνητικό ΚΑΙ δεν έχω συμπτώματα, 
επιστρέφω στο σχολείο.  

Εάν κάποιο από αυτά τα tests είναι θετικό, είμαι πιθανό κρούσμα και κάνω ό,τι κάνουν τα 
κρούσματα (βλέπω τις οδηγίες παραπάνω). 

 


