Μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα του σχολείου μας και σχετικές
οδηγίες.
Αγαπητοί γονείς, Όπως γνωρίζετε τη Δευτέρα 13.09.2021 ανοίγουν τα σχολεία
και ξεκινούν τα μαθήματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η πανδημία όμως
συνεχίζεται και ο ιός είναι παρών στην κοινωνία και πιο μολυσματικός από
πέρσι. Με στόχο να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την υγεία των
μαθητών μας καθώς και όλων των εργαζομένων στο σχολείο μας, λαμβάνουμε,
πέραν όλων των προτεινόμενων από την Πολιτεία υγειονομικών μέτρων και τα
ακόλουθα:
Κάθε μαθητής μας, εισερχόμενος στο σχολείο, επιδεικνύει πιστοποιητικό
εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικό τεστ.
Κατά συνέπεια, για να επιτραπεί σε μαθητές μας η είσοδος στο σχολείο μας,
θα πρέπει: Να φορούν μάσκα σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολείο,
τόσο στις αίθουσες όσο και στις αυλές. Τη μάσκα μπορούν να αφαιρούν στο
διάλειμμα μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να πιούν νερό
ή να φάνε και θα την φορούν και πάλι αμέσως μετά. Να επιδεικνύουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου
εξαμήνου) ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test). Τα self – test
θα διενεργούνται 2 φορές την εβδομάδα. Θα επιδεικνύονται κάθε Τρίτη και
Παρασκευή, ενώ θα πραγματοποιούνται έως 24 ώρες πριν, δηλαδή Δευτέρα
και Πέμπτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά την ερχόμενη Δευτέρα 13/9, οι μαθητές θα
πρέπει να έχουν κάνει ήδη το self-test και να επιδείξουν τη σχετική αρνητική
δήλωση, ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης
προσερχόμενοι στο σχολείο για τον Αγιασμό. Το επόμενο τεστ θα επιδείξουν
κανονικά την ερχόμενη Παρασκευή.
Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, αν μαθητής εντοπιστεί ως επιβεβαιωμένο
κρούσμα COVID-19:







απομακρύνεται από το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση για
τουλάχιστον 10 ημέρες, απέχοντας και από όλες τις εξωσχολικές
δραστηριότητες καθώς και από κάθε άλλη μετακίνηση ή επαφή με άτομα
εκτός του οικιακού περιβάλλοντος.
επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10
ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών
24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη
αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Για την
επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής
βεβαίωσης.
προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και για διάστημα 7
ημερών ως εξής:
Για ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο
βρέθηκε κρούσμα:
o 2 εργαστηριακά τεστ rapid πέραν των προβλεπομένων o εάν οι
ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή πίσω



θρανίο από το κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά
τεστ (self-test), τις ημέρες που δεν κάνουν τα 2 εργαστηριακά.
Για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο
βρέθηκε κρούσμα:
o 2 αυτοδιαγνωστικά τεστ (self-test) ανεξαρτήτως της θέσης στην
οποία κάθονται.
Όλοι οι ανωτέρω επιβεβαιωτικοί έλεγχοι παρέχονται δωρεάν στα
Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγχου του ΕΟΔΥ, ενώ ήδη από
προχθές ως και σήμερα διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία 6 selftest ανά μαθητή. Στόχος των πολύ αυξημένων ελέγχων είναι η
διασφάλιση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων. Ένα σχολικό
τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα
γίνεται μέσω τηλεκπαίδευσης, όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα
κρούσματα COVID-19 στο 50%+1 μαθητές του.
Αγαπητοί γονείς, υπό τις συνθήκες πανδημίας που ζούμε,
καταλαβαίνουμε όλοι την αναγκαιότητα τήρησης όλων των υγειονομικών
μέτρων. Το σημαντικότερο όμως όπλο που διαθέτουμε κατά του
Covid19 είναι ο εμβολιασμός μας.
Καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο στα παιδιά μας, με υγεία
για όλους σας!

