
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΟΥ, 6/5/2021 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ενόψει ζώσης λειτουργίας από τη ∆ευτέρα 10.05.2021 
 
Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας από τη ∆ευτέρα 10.05.2021 των σχολικών µονάδων, την 
έκδοση σχετικής εγκύκλιου του ΥΠΑΙΘ (50209/Γ∆4/5.5.2021), σας ενηµερώνουµε για τα 
παρακάτω: 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΣΗΣΗΣ 
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, µέσω δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι υποχρεωτικός για τους µαθητές και τις 

µαθήτριες. Για την τρέχουσα εβδοµάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ ∆ευτέρας και 
Πέµπτης και πριν από την έναρξη των µαθηµάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως 
και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική µονάδα.   
 
∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ από ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  
Η προµήθεια από τα φαρµακεία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από τους 

γονείς/κηδεµόνες µε την επίδειξη του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του 
προσωρινού Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθµού 
Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνοµικής 
ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Η προµήθεια των τεστ µπορεί να 
γίνεται το 1ο από την Τετάρτη 5.5.2021 και το 2ο από τη ∆ευτέρα 10.5.2021. 
! Οι  µαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εµφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρµακείο, πρέπει να µεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο, σε µια από τις δηµόσιες δοµές, όπως αυτές είναι αναρτηµένες στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα self-testing.gov.gr 
 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Μαζί µε τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαµβάνονται και ενηµερωτικά φυλλάδια. 
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’οίκον, σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
ενηµερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες µαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο 
έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιµέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεµόνων τους, ενώ για 
τους/τις ανήλικους/ες µαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω µε τη βοήθεια του γονέα/κηδεµόνα.  
 
∆ΗΛΩΣΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
Μετά την εξαγωγή αποτελέσµατος του test:  
Οι γονείς/κηδεµόνες των ανήλικων µαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρµα 
self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην 
συνέχεια, αυθεντικοποιούνται µε την χρήση των κωδικών taxisnet, και ακολουθούν τη 

διαδικασία υποβολής του αποτελέσµατος.  
• Εάν το αποτέλεσµα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική 

πλατφόρµα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσµατος.  
! Σε περίπτωση αδυναµίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 για τους/τις 
µαθητές/τριες, αυτές µπορούν να συµπληρωθούν και να υπογραφούν και 
χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεµόνες των ανήλικων µαθητών/τριών. [∆είτε το 
έντυπο στο τέλος της ανακοίνωσης.] 

 
• Εάν το αποτέλεσµα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρµα σχολική κάρτα 

θετικού αποτελέσµατος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια µεταβαίνουν 
εντός είκοσιτεσσάρων (24) ωρών σε µια από τις δηµόσιες δοµές, όπως αυτές είναι 
αναρτηµένες στην πλατφόρµα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό 
έλεγχο. Μέχρι να µεταβούν στη δηµόσια δοµή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες 
µαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραµένουν σε κατ'οίκον περιορισµό, 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας 
(ΕΟ∆Υ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι 
θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟ∆Υ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός 
έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δηµόσια δοµή, µε την 



οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσµα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η 
µαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής µονάδας, επιδεικνύοντας την ως 
άνω βεβαίωση. (Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/κηδεµόνες των 
ανηλίκων µαθητών/τριων δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελµατία υγείας σε ιδιωτική δοµή, η οποία 
γίνεται µε επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι 
θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/κες µαθητές/τριες και οι οικείοι τους, 
παραµένουν σε κατ’οίκον περιορισµό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.∆.Υ.. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση 
από τη δοµή εξέτασης και ο/η µαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής 
µονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.) 

 

ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ο/Η µαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, 
στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει µαζί του µέχρι τη διενέργεια του 
επόµενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό 

ή από τον/τη ∆ιευθυντή ή Υποδιευθυντή. Στην περίπτωση που µαθητής/τρια δεν επιδείξει 
την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαµβάνει 
απουσία και αποµακρύνεται από την σχολική µονάδα. Ο/Η  µαθητής/τρια παραµένει στον 
ειδικό χώρο που έχει διαµορφωθεί, στη σχολική µονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω 
µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, µέχρις ότου οι γονείς/κηδεµόνες τον/την παραλάβουν, 
τηρουµένων όλων των ισχυόντων υγειονοµικών µέτρων προστασίας. 
 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
∆ύνανται οι µαθητές/τριες, αντί του δωρεάν αυτόδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξουν τη 

διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελµατία υγείας, είτε 
δωρεάν σε δηµόσια δοµή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε µε επιβάρυνσή 
τους σε ιδιωτική δοµή, εντός εβδοµήντα δύο (72) ωρών πριν από την ∆ευτέρα.  
Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε συντάσσεται 
χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσµατος και υπογράφεται από τους γονείς/κηδεµόνες 
των ανηλίκων µαθητών/τριών, συµπληρώνοντας τα ίδια στοιχεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
του Παραρτήµατος ΙΙ. 
 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Προβλέπεται, επίσης, η εφαρµογή όλων των µέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν 
ήδη ληφθεί: 

• η υποχρεωτική χρήση µάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
• η χρήση αντισηπτικών 
• οι σχολαστικοί καθαρισµοί, 
• οι τακτικοί αερισµοί των χώρων. 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Οι γονείς/κηδεµόνες µπορούν να µελετήσουν την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 50209/Γ∆4/5-5-
2021 και την (ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ. 27707/4-05-2021) που αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. Για διευκρινήσεις µπορείτε να στέλνεται µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο 
gymvelou@sch.gr και στο messenger του Γυµνασίου Βέλου (@gymvelou). 
 
 
 Ο ∆ιευθυντής 

 
 
 

Κωνσταντίνος Μπάτος 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


