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Αγαπητοί γονείς, 

Καλή Χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειες σας. 

Για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 7/06-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων 

στις 10/1/2022 θα γίνει με τροποποίηση των υγειονομικών μέτρων: 

1. Η διαδικασία των self test αφορά από τώρα και στο εξής, όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς ακόμη 

και τους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες. 

2. Σήμερα, Κυριακή 09/01/2022 τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν το πρώτο self test και θα πρέπει να δηλωθεί 

υποχρεωτικά στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος  έλεγχος.  

3. Τη Δευτέρα  10/01 και την Πέμπτης 13/01 θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα τεστ στα παιδιά και θα τα 

δηλώσετε και πάλι στην ίδια πλατφόρμα. Η προσκόμιση των εγγράφων θα γίνεται από τα παιδιά την  

Τρίτη και την Παρασκευή (και τη Δευτέρα για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου), καθώς 

και ο έλεγχος από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Από τη δεύτερη εβδομάδα τα τεστ θα είναι πάλι 

δύο (Κάνουμε τεστ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη καθώς ο έλεγχος από εμάς θα γίνεται κάθε Τρίτη και 

Παρασκευή πρωί με την επίδειξη των εγγράφων από τα παιδιά). Το τεστ διενεργείται έως και είκοσι 

τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. 

4. Όλα τα τεστ θα δηλώνονται υποχρεωτικά  κάθε φορά στην πλατφόρμα edupass.gov.gr από όπου θα 

εκτυπώνεται και η σχολική κάρτα. ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-

19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να 

υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών. 

5. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), θα πρέπει να ακολουθεί 

επιβεβαίωση με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο 

(PCR). 

6. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 ο μαθητής/τρια πρέπει να παραμείνει σε 

απομόνωση για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού 

ελέγχου. Ο μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) 

ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται 

με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Οι μαθητές/τριες που είναι εμβολιασμένοι ή με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου 

εφόσον την έκτη μέρα ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) είναι αρνητικός. 
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β) Οι μη εμβολιασμένοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου μαθητές εφόσον την 

έκτη μέρα ο εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test) είναι αρνητικός. 

Ο μαθητής/τρια επιστρέφει στο σχολείο και υποχρεωτικά για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ακόμα 

χρησιμοποιεί μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα. 

Παραμένουν ως μέτρα, ό,τι ίσχυε και κατά το προηγούμενο διάστημα (Χρήση μάσκας, αερισμός αιθουσών, 

διαφορετικοί χώροι διαλειμμάτων ανά τμήμα, κλείσιμο τμήματος με 50% +1 νοσήσαντες, σχολαστικός 

καθαρισμός, κλπ.) 

7. Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 εντός σχολικού 

πλαισίου: 

 

Εμβολιασμένοι μαθητές ή νοσήσαντες εντός τελευταίου τριμήνου: 

Υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση την ημέρα:  

0-1, 3η και 5η ημέρα: 3 self test 

 

Ανεμβολίαστοι μαθητές ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο τρίμηνο: 

Υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση την ημέρα:  

0-1 και την 5η ημέρα: 2 rapid test 

2η – 3η  – 4η  ημέρα: 3 self test 

Σημείωση: 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα  

 

8. Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 εκτός του σχολικού 

πλαισίου: 

Οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες μαθητές/τριες, στην περίπτωση που είναι στενές επαφές 

επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δεν παραμένουν 

σε απομόνωση και συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (1) εάν 

είναι 12 ετών και άνω, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής 

μάσκας για δέκα τουλάχιστον (10) ημέρες από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, και (2) διενέργεια 

τριών αυτοδιαγνωστικών ελέγχων σε διάστημα πέντε (5) ημερών, και συγκεκριμένα τις ημέρες 0 έως 1, 

3 και 5 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. 

Για τους μη εμβολιασμένους μαθητές/τριες, στην περίπτωση που είναι στενές επαφές κρούσματος 

ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, ακολουθείται η διαδικασία της πενθήμερης 
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απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα και αποφυγής επαφής με άλλα άτομα. Την πέμπτη 

(5η) ημέρα από την τελευταία επαφή με το κρούσμα υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και 

εφόσον το αποτέλεσμα αυτού είναι αρνητικό επιστρέφουν στις σχολικές δραστηριότητες την έκτη (6η) 

ημέρα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το 

πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση 

αντιπυρετικών. 

Πίνακας. Σύνοψη των απαραίτητων διαγνωστικών ελέγχων  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Α) Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος οι γονείς, που τα παιδιά τους αποτελοιύν στενές επαφές 

του κρούσματος, οφείλουν να ενημερώνουν καθημερινά τη διεύθυνση ή τον υπεύθυνο Covid του 

σχολείου για τα αποτελέσματα των 5ήμερων 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. 

Παρακαλούμε πολύ, να επιδείξετε την απαιτούμενη, για μια ακόμη φορά, προσήλωση στην εφαρμογή 

των μέτρων. Μόνο έτσι, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όλοι μαζί και αυτήν τη δύσκολη 

κατάσταση, που πιστεύουμε κι ελπίζουμε να είναι η τελευταία, κρατώντας το σχολείο μας ανοιχτό και 

παραμένοντας όλοι υγιείς.  


