
                 ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ COVID19 
  

 Πόσα self-test θα κάνουν οι μαθητές την πρώτη εβδομάδα ; 
 
Προβλέπεται ένα επιπλέον self-test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας 
σχολείων. επομένως την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου θα διενεργηθούν 
τρία  self-test αντί για δύο. Από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά οι μαθητές θα 
κάνουν δύο self-test. 
 
 Πότε θα πρέπει να γίνονται τα self-test; 

 

Το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση 

κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα το self- 

test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας 

10/1, της Τρίτης 11/1 και της Παρασκευής 14/1. 

Είναι τα self-test υποχρεωτικά και για τους εμβολιασμένους; 
 

Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω 
αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές 
και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη. 
 
Πού γίνεται η δήλωση του self-test; 

 

Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες 
καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η 
Σχολική Κάρτα για COVID-19. Αντίστοιχα, οι δηλώσεις self-test μαθητών που 
φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr.  
 
 Τι ισχύει στην περίπτωση κρούσματος σε μια αίθουσα σχολείου; 

 

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 ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε 
μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο ράπιντ και ένα σελφ τεστ σε 
διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών σελφ τεστ την 
εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι συμμαθητές θα κάνουν 
σύνολο 3 σελφ τεστ δωρεάν την εβδομάδα. 
  
Αλλάζει κάτι ως προς τις μάσκες;  
 

 H χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε σε εσωτερικούς όσο και σε  
εξωτερικούς χώρους.  
 
 
 
 
 
 



Τι θα γίνεται αν μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό; 
 

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό, τότε θα μπαίνει σε 

καραντίνα για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η καραντίνα θα διακόπτεται μετά από 5 
ημέρες εάν: 

 δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο, εκτός 
του πυρετού, υποχωρούν 

 εάν έχει αρνητικό self test 

Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό self ή rapid test τεστ, η 
καραντίνα θα παρατείνεται. 
 
 Τι προβλέπεται για μαθητές  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  είναι στενές επαφές κρούσματος COVID-19 
εκτός σχολείου: 

 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  που έχουν νοσήσει; 

 

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

 
Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους καθημερινά την σχολική κάρτα; 
 

Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής οφείλουν να 
φέρουν μαζί τους την εκτυπωμένη σχολική κάρτα μέχρι τη διενέργεια του 
επόμενου δια- γνωστικού ελέγχου για την περίπτωση που ζητηθεί η επίδειξή 
της από εκπαιδευτικό ή από τον/την Διευθυντή/ντρια/Υποδιευθυντή/ντρια ή 
Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας προς επαλήθευση/διασταύρωση του 
αποτελέσματος που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρνική πλατφόρμα 
edupass.gov.gr. 

 Οι μαθητές μπορούν να έχουν την κάρτα στο κινητό τους; 
 

Όχι, διότι οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν κινητά μέσα στο σχολείο 

 

 



 Εάν το αποτέλεσμα του σελφ τεστ είναι θετικό; 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από 
την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω 
πρόσωπα εκτυπώνουν. 

Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά 
γνωστοποιούνται. 

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες 
μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.). 

 Εάν και το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, 

 

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, 
ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. 

 Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό; 
 

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε 
το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 
τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του 
πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων 
του. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
ιατρικής βεβαίωσης. 

 Μπορεί ο μαθητής να επιλέξει επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή; 
 

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων 
μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη 
διεξαγωγή δια- γνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, 
η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. 

 Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19; 
 

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 ή από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες. 

 Εάν ο μαθητής  δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα; 

 

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια που φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής δεν επιδείξει 
τη σχολική κάρτα σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί από εκπαιδευτικό ή 
από τον/την Διευθυντή/ντρια/Υπο- διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της 
σχολικής μονάδας προς επαλήθευση/διασταύρωση του αποτελέσματος που 
έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass. gov.gr, τότε δεν γίνεται 



δεκτός/ή στην τάξη/αποχωρεί από την σχολική αίθουσα, λαμβάνει απουσία 
και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


