
Covid-19, Πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων
από 10/1/2022

Προβλέπεται ένα επιπλέον σελφ τεστ για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων
για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.  Επομένως, την εβδομάδα 10-15
Ιανουαρίου, θα διενεργηθούν τρία δωρεάν σελφ τεστ αντί για δύο από τους μαθητές
και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Αυτός ο ενισχυμένος έλεγχος θα πρέπει να
διενεργηθεί τις τελευταίες 24 ώρες πριν την έναρξη του σχολείου και στοχεύει στον
περιορισμό της διασποράς του ιού, δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης περιόδου των
γιορτών με τους αυξημένους συγχρωτισμούς. Την ίδια περίοδο, οι μη εμβολιασμένοι
εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προμηθευτούν ένα σελφ τεστ με δική τους δαπάνη,
επιπλέον των δύο τακτικών τους ράπιντ τεστ.

1.Τα δύο  δωρεάν  εβδομαδιαία  σελφ  τεστ  πλέον  θα  διενεργούνται  όχι
μόνο από τους μη εμβολιασμένους μαθητές αλλά επίσης και από τους
εμβολιασμένους  μαθητές  και  εκπαιδευτικούς.  Το μέτρο αυτό  στοχεύει
στον  έγκαιρο  εντοπισμό  των  κρουσμάτων,  δεδομένης  της
μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους και
δεδομένης  της  εμβολιαστικής  κάλυψης  της  μαθητικής  κοινότητας.

2.Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη,  φεύγουμε από την λογική του
«σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται
κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο
το τμήμα. Πλέον όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν
τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο ράπιντ και
ένα σελφ τεστ σε διάστημα 5 ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών σελφ
τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές
θα κάνουν ένα σελφ τεστ, επιπλέον των δύο εβδομαδιαίων σελφ τεστ,
δηλαδή συνολικά τρία σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα.

Δικαιολογητικά με τα οποία πρέπει να προσέρχονται οι μαθητές στις σχολικές
αίθουσες.
Οι δηλώσεις για πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού ράπιντ τεστ ή
σελφ  μαθητών  που  φοιτούν  σε  δημόσιες  σχολικές  μονάδες  συνεχίζουν  να
υποβάλλονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr.
Αυτό  που  αλλάζει  είναι  ότι  τα  δύο  δωρεάν  εβδομαδιαία  σελφ  τεστ  πλέον  θα
διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον
έγκαιρο  εντοπισμό  των  κρουσμάτων,  δεδομένης  της  μεταδοτικότητας  της  νέας
μετάλλαξης  του ιού και  σε  εμβολιασμένους,  και  της  εμβολιαστικής  κάλυψης της
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μαθητικής κοινότητας. Το τεστ θα διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα έως και 24
ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή.
Για  την  πρώτη  εβδομάδα  λειτουργίας  των  σχολείων  μετά  τις  διακοπές  των
Χριστουγέννων, παρέχεται ένα επιπρόσθετο σελφ τεστ– άρα, την πρώτη εβδομάδα,
οι μαθητές θα προμηθεύονται δωρεάν και θα πρέπει να κάνουν 3 σελφ τεστ. Για την
πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση, τα σελφ τεστ πρέπει να γίνουν έως και
24  ώρες  πριν  από  την  προσέλευση  στο  σχολείο  τη  Δευτέρα,  την  Τρίτη  και  την
Παρασκευή,  για  τον  περιορισμό  της  διασποράς  του  ιού,  δεδομένης  μάλιστα  της
ιδιαίτερης περιόδου των γιορτών με τους αυξημένους συγχρωτισμούς.

Τι θα γίνεται αν μαθητής διαγνωστεί θετικός σε COVID-19; Για πόσο καιρό
προβλέπεται καραντίνα; Πότε και με ποιους όρους επιστρέφει στο σχολείο;

Αν  ένας  μαθητής  διαγνωστεί  θετικός  στον  COVID-19,  τότε  θα  μπαίνει  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 σελφ τεστ. Εάν ο
πυρετός  συνεχίζει  ή  υπάρχει  θετικό  σελφ  (ή  ράπιντ)  τεστ,  η  απομόνωση  θα
παρατείνεται.

Τι προβλέπεται για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περίπτωση στενής επαφής με
κρούσμα επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 εκτός σχολείου; Δηλαδή, τι
γίνεται όταν, π.χ., υπάρχει κρούσμα στο σπίτι;

Σε περίπτωση που μαθητές ή εκπαιδευτικοί είναι στενές επαφές κρούσματος 
COVID-19 εκτός σχολείου:

•Οι  εκπαιδευτικοί,  εμβολιασμένοι  και  με  ενισχυτική  δόση  ή
εκπαιδευτικοί 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  εργαστηριακό  έλεγχο  (ράπιντ  ή
μοριακό τεστ) την 5η ημέρα μετά την έκθεση. Οι εκπαιδευτικοί φορούν
μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή
μάσκα για 10 ημέρες από την έκθεση.
•Οι εκπαιδευτικοί, 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 ημέρα μετά την έκθεση. Μετά την 5η ημέρα, οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95
ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.
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•Αν  πρόκειται  για  εμβολιασμένους  μαθητές,  τότε  προσέρχονται  στο
σχολείο κανονικά και κάνουν τρία σελφ τεστ τις ημέρες 0-1, 3 και 5-7.
•Αν  πρόκειται  για  μη  εμβολιασμένους  μαθητές,  τότε  παραμένουν  σε
απομόνωση για 5 ημέρες, και διενεργούν σελφ τεστ την 5η ημέρα μετά
την έκθεση.

Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς που έχουν 
νοσήσει

Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου 
τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς 
αντίστοιχα.

Πότε θα γίνεται τηλεκπαίδευση

Τηλεκπαίδευση  θα γίνεται  κατ’  εξαίρεση  σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που
περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες:

•Αν σε ένα σχολικό τμήμα αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα
κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές
του.
•Αν  εκπαιδευτικός  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (δάσκαλος/νηπιαγωγός,
μη  ειδικότητας)  νοσεί,  και  δεν  υπάρχει  δυνατότητα  από  την  οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης για άμεση αναπλήρωσή του αλλά προβλέπεται
τηλεκπαίδευση από άλλον εκπαιδευτικό.
•Αν  εκπαιδευτικός  είναι  θετικός,  και  ενώ  βρίσκεται  σε  απομόνωση,
επιθυμεί να κάνει τηλεκπαίδευση, σε προαιρετική βάση.
•Για  τους  μαθητές  οι  οποίοι  έχουν  ένα  από  τα  σοβαρά  υποκείμενα
νοσήματα,  τα  οποία αναφέρονται  στο  Παράρτημα Ι  του πρωτοκόλλου
«Μέτρα προστασίας  και  πρόληψης  διασποράς  του  ιού SARS– CoV-2
στις σχολικές μονάδες» και συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ

Περίπτωση Δικαιολογητικά / εβδομάδα

Μαθητές

Για προσέλευση στο σχολείο Εμβολιασμένοι 2 σελφ*

Μη εμβολιασμένοι 2 σελφ*

Στενή επαφή με κρούσμα Εμβολιασμένοι 3 σελφ (σε διάστημα 5 ημερών)

Μη εμβολιασμένοι 5  τεστ  (2  ράπιντ  +  3  σελφ)  σε  διάστημα  5
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ημερών

Εκπαιδευτικοί

Για προσέλευση στο σχολείο Εμβολιασμένοι 2 σελφ*

Μη εμβολιασμένοι 2 ράπιντ*

Στενή επαφή με κρούσμα Εμβολιασμένοι 3 σελφ (σε διάστημα 5 ημερών)

Μη εμβολιασμένοι 5  τεστ  σε  διάστημα  5  ημερών  (4  ράπιντ  +  1
σελφ)*

*Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων μετά τις  διακοπές των Χριστουγέννων, όλοι οι
μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα υποβληθούν σε ένα επιπλέον δωρεάν σελφ τεστ – άρα,
θα κάνουν 3 σελφ τεστ. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί επίσης θα κάνουν ένα σελφ τεστ, επιπλέον
των 2 ράπιντ, με δική τους οικονομική επιβάρυνση. 
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