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ΜΑΘΗΤΕΣ - Στενή επαφή με κρούσμα 

 

Μαθητές Εμβολιασμένοι Μαθητές μη εμβολιασμένοι  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - Στενή επαφή με κρούσμα     
 

 
Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι 

 
Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι 

(ίδιο με ελλειπώς) Ελλειπώς 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 
 

Πλήρως εμβολιασμένοι με 
- 2 δόσεις τους τελευτ 6 μήνες 
- ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες 
- νόσηση εντός 3 μηνών 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

Μαθητές μη εμβολιασμένοι 

• απομόνωση για 5 ημέρες  

• RAPID TEST την  6η ημέρα 

• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 
ώρες χωρίς φάρμακα 

• Διπλή μάσκα ή Ν95 ή ΚΝ95 για άλλες 5 ημέρες 

• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται 
 

Μαθητές  Εμβολιασμένοι 

• απομόνωση για 5 ημέρες  

• σελφ τεστ 6η ημέρα 

• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 
24 ώρες χωρίς φάρμακα 

• Διπλή μάσκα ή Ν95 ή ΚΝ95 για άλλες 5 ημέρες 

• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 
Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι 

 
Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι 

(ίδιο με ελλειπώς) Ελλειπώς 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 

Πλήρως εμβολιασμένοι με 
- 2 δόσεις τους τελευτ 6 μήνες 
- ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 
μήνες 
- νόσηση εντός 3 μηνών 
 

 • απομόνωση για 5 ημέρες  

• RAPID TEST την  6η ημέρα 

• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό 
σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 
ώρες χωρίς φάρμακα 

• Διπλή μάσκα ή Ν95 ή ΚΝ95 για άλλες 5 
ημέρες 

• απομόνωση για 5 ημέρες  

• σελφ τεστ 6η ημέρα 

• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ 
και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα 

• Διπλή μάσκα ή Ν95 ή ΚΝ95 για άλλες 5 ημέρες 

• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται 
 



 

 
 

• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται 
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Στενή επαφή με κρούσμα που συμβιούν (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) 

 

Μαθητές μη εμβολιασμένοι Μαθητές εμβολιασμένοι  
 

• απομόνωση για 5 ημέρες  

• σελφ τεστ 5η ημέρα 

• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 
24 ώρες χωρίς φάρμακα 

• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται 

• Όχι απομόνωση 

• Διπλή μάσκα ή Ν95 ή ΚΝ95 για 10 ημέρες, αν είναι πάνω 
από 12 ετών 

• Την 1η, 3η, 5η, ημέρα self test 

• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται 

•  
Στενή επαφή με κρούσμα  που συμβιούν (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) 

 
Εκπαιδευτικοί 

 μη εμβολιασμένοι 
(ίδιο με ελλειπώς) 

Εκπαιδευτικοί ελλειπώς 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 
 

Εκπαιδευτικοί πλήρως εμβολιασμένοι με 
- 2 δόσεις τελευτ 6 μήνες 

- ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευτ 2 
μήνες 

- νόσηση εντός 3 μηνών 
 

• απομόνωση για 5 ημέρες  

• Την 5η ημέρα rapid test ή PCR 

• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ 
τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς 
φάρμακα 

• Διπλή μάσκα ή Ν95 ή ΚΝ95 για άλλες 5 ημέρες 
 

• απομόνωση για 5 ημέρες  

• Την 5η ημέρα rapid test ή PCR 

• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό 
σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες 
χωρίς φάρμακα 

• Διπλή μάσκα ή Ν95 ή ΚΝ95 για άλλες 5 
ημέρες 

• Όχι απομόνωση 

• Διπλή μάσκα ή Ν95 ή ΚΝ95 για 10 ημέρες 

• Την 5η ημέρα rapid test 



 

 
 

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ 

 
48 ώρες πριν και 10 ημέρες μετά 

 

 

1. Ίδιο Τμήμα 

2. Διδασκαλία ή μάθημα σε ίδιο Τμήμα 2 ώρες συνεχόμενες ή όχι 

3. Face to face επαφή με απόσταση ≤ 1,5 μέτρα και χρόνο ≥15 λεπτών, χωρίς σωστή χρήση μάσκας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο 

4. Άμεση σωματική επαφή με το κρούσμα 

5. Άμεση σωματική επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικές ή σωματικές 

6. Κίνηση με το ίδιο μεταφορικό μέσο (σχολικό λεωφορείο, ταξί, Ι.Χ., ή άλλο) 

 

 


