
ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 

Αγαπητοί γονείς, 

Σκοπός της συγκεκριμένης επιστολής είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων από 

τον Σεπτέμβριο του 2021, τη λοίμωξη COVID-19, τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, τις 

απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη COVID-19 και, γενικά, 

την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. 

Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, θα πρέπει αφενός από το σχολείο και 

αφετέρου από εσάς να ακολουθηθούν συγκεκριμένα βήματα, που θα ενισχύσουν την ασφάλεια της σχολικής 

μας μονάδας. 

Πέραν των μέτρων προστασίας και πρόληψης που οφείλουμε όλοι να ακολουθούμε καθημερινά (πχ ατομική 

υγιεινή, ορθή χρήση μάσκας, διενέργεια των προβλεπόμενων διαγνωστικών τεστ κλπ), απαιτείται, σε 

περίπτωση κρούσματος, μια σειρά ενεργειών, για την αποφυγή της διασποράς του ιού. 

Ειδικότερα: 

1. Εάν ένας μαθητής/τρια διαγνωστεί με λοίμωξη COVID-19, παραμένει σε απομόνωση στο σπίτι για 

τουλάχιστον 10 ημέρες. Το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση 10 ημερών από την 

έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ εφόσον έχουν παρέλθει τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 

(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ 

σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να 

φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού).  

Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ 

και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής βεβαίωσης. 

2. Οι «Στενές Επαφές» και οι μαθητές/τριες σε «Κοντινή Θέση» με το επιβεβαιωμένο κρούσμα,  

προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες τελευταίου 6μήνου μαθητές/τριες: 

Α. Οι εμβολιασμένοι μαθητές ή νοσήσαντες εντός τελευταίου εξαμήνου οφείλουν να υποβάλλονται σε 

προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), 2 φορές και ειδικότερα, την ημέρα 0 έως 1 και την ημέρα 7 

μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Μετά την πάροδο της 7ήμερης περιόδου παρακολούθησης με τον 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον 

παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, δε 

χρειάζεται να υποβληθούν περαιτέρω σε κάποια μορφή συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου. 
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Β. Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 6μηνο, οφείλουν να 

υποβάλλονται σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), 

επιπλέον των δύο υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά εβδομάδα (Self Test).  

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως στενές επαφές με κρούσμα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε δύο 

διαγνωστικούς ελέγχους (rapid test) είτε στις πρωτοβάθμιες δημόσιες δομές είτε σε 

όλες τις δομές του ΕΟΔΥ, οι οποίες είναι αναρτημένες, κάθε φορά, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνσή του: eody.gov.gr/komy-testing-eody/.  

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες που προσέρχονται στις προαναφερόμενες δομές 

προσκομίζουν βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, με την 

οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι όντως “στενές επαφές” κρούσματος σε τμήμα». 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικές περιπτώσεις στενών επαφών: Μαθητές/τριες σε «Κοντινή Θέση» με 

κρούσμα: 

Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 6μηνο που: 

 ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα, 

 ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. 

φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (48ωρο 

πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες ύστερα από αυτήν) εφόσον η κοινή 

παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μία διδακτική ώρα 

 μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο 

ΚΑΙ κάθονταν σε «κοντινή θέση», όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω 

θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι <1,5 μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην 

αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό 

λεωφορείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες 0 έως 1 και 7, από την τελευταία επαφή με 

το κρούσμα καθώς και σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο rapid test. Δηλαδή, η 

ομάδα αυτή των μαθητών, επειδή θεωρούνται αυξημένου κινδύνου, διενεργούν 5 self tests μεταξύ ημέρας 

0-1 και 7ης αντί για δύο. 

Στην κατηγορία αυτή δεν ανήκουν οι εμβολιασμένοι μαθητές και οι νοσήσαντες εντός του τελευταίου 

εξαμήνου. 
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Πίνακας. Σύνοψη απαραίτητου διαγνωστικού ελέγχου σχολικών στενών επαφών επιβεβαιωμένου 

κρούσματος 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Α) Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν καθημερινά τη διεύθυνση ή τον υπεύθυνο Covid του σχολείου 

για τα αποτελέσματα των 7ήμερων διαγνωστικών ελέγχων. 

Β) Οι μαθητές/τριες που κατά την πρωινή τους προσέλευση δεν θα προσκομίζουν το απαιτούμενο 

δικαιολογητικό (Rapid Test ή Self Test ανάλογα την περίπτωση), δεν θα γίνονται δεκτοί στο σχολείο. 

 

Η προστασία της υγείας των παιδιών, του προσωπικού του σχολείου και εν γένει της κοινωνίας και η 

διασφάλιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, προϋποθέτουν όλοι μας, εκπαιδευτικοί και 

γονείς, να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τα μέτρα του πρωτοκόλλου. 

  


