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Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

Με την ευκαιρία της επανέναρξης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, θα θέλαμε να 

καλωσορίσουμε τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό και να διασφαλίσουμε ότι θα 

έχουμε ένα ασφαλές και υγιές υπόλοιπο σχολικό έτος. 

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε τις οδηγίες και όλα τα απαραίτητα μέτρα των αρμόδιων αρχών, με 

σκοπό την αποφυγή μετάδοσης του κορονοιού και την προάσπιση της υγείας των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών και του προσωπικού. 

Ζητάμε από όλους να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους τηρώντας: 

✓ τις κοινωνικές αποστάσεις  

✓ την ορθή χρήση της μάσκας 

✓ την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής των χεριών,  τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής 

κοινότητας. 

 

Καθώς και να υπενθυμίσουμε βασικές αρχές, όπως ορίζονται παρακάτω από τον ΕΟΔΥ: 

 

Self Test 

 

• Tο self-test είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο αυτοδιάγνωσης που μας επιτρέπει να μάθουμε 

ανά πάσα στιγμή αν είμαστε θετικοί στον ιό, ώστε να μην βάλουμε σε κίνδυνο την υγεία 

μας ή τις ζωές των αγαπημένων και των συνανθρώπων μας. 

• Πραγματοποιείται εύκολα κατ’οίκον, χωρίς να χρειάζεται υποστήριξη από κάποιον 

επαγγελματία υγείας. Οι ανήλικοι άνω των 13 ετών μπορούν να διενεργήσουν το τεστ υπό 

την επίβλεψη των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων τους. 

• Το αποτέλεσμα του self-test χρειάζεται να δηλωθεί στη σελίδα self-testing.gov.gr, όπου 

υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 

 

Ποιοι θεωρούνται «στενές επαφές» ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19; 

• Οι μαθητές ή μέλη του προσωπικού που είχαν άμεση κοντινή επαφή κάποιας διάρκειας 

με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (κατά την περίοδο μεταδοτικότητας), δηλ. επαφή 

σε απόσταση <1,5 μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση 

μάσκας· ή είχαν επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις.  

• Κλειδί για τον προσδιορισμό των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-

19είναι η «περίοδος μεταδοτικότητας» της νόσου, δηλ. όσοι ήρθαν σε στενή επαφή με 

του κρούσμα κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες 

μετά από αυτήν. 

Πότε μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο, στενή επαφή ατόμου με επιβεβαιωμένο COVID-19 

(διάρκεια καραντίνας);  

•  Τα άτομα (μαθητές ή μέλη του προσωπικού) που θεωρούνται στενές επαφές 

επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο αφού περάσουν οι 14 

ημέρες της καραντίνας.  

•  Οι 14 ημέρες καραντίνας πρέπει να τηρούνται ακόμη και αν το άτομο που είναι στενή 

επαφή κρούσματος πραγματοποιήσει (πριν τη συμπλήρωση του 14ήμερου διαστήματος) 

διαγνωστικό τεστ που είναι αρνητικό – γιατί ενδέχεται το τεστ να γίνει θετικό μέχρι τη 

14η ημέρα.  

•  Η διάρκεια της καραντίνας των επαφών ενός κρούσματος σχετίζεται με την «περίοδο 

επώασης» της λοίμωξης, δηλ. το χρονικό διάστημα μεταξύ της έκθεσης στον ιό και της 

εμφάνισης εκδηλώσεων της νόσου (για COVID-19: 1 έως 14 ημέρες).  

• Καραντίνα 14 ημερών πρέπει να τηρείται και από άτομο το οποίο έχει ήδη νοσήσει με 

COVID-19 και ήρθε σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ακόμη και αν έχει 



 

θετικό τεστ αντισωμάτων για COVID-19. (Παρότι ενδέχεται η παρουσία αντισωμάτων να 

παρέχει προστασία στο άτομο που ήρθε σε στενή επαφή με κρούσμα, η διατήρηση 

τέτοιας προστασίας και η διάρκειά της δεν έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς).  

Από την πλευρά του ACG  Health & Wellness Center και του Ιατρείου, θα θέλαμε να επισημάνουμε 

τους παρακάτω τρόπους, με τους οποίους μπορείτε να προστατέψετε ουσιαστικά τα παιδιά σας και την 

οικογένειά σας από την εξάπλωση του COVID-19 καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιογενούς λοίμωξης: 

• Παρακολουθείτε καθημερινά το επίπεδο υγείας σας και των παιδιών σας. 

 

• Εάν το παιδί ή μέλος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος σας,  εμφανίσει συμπτώματα 

συμβατά με COVID-19, κρατήστε το παιδί στο σπίτι, ακολουθώντας τις οδηγίες του 

θεράποντος ιατρού και ενημερώστε το σχολείο σχετικά.  

• Ενθαρρύνετε τα παιδιά να πλένουν συχνά τα χέρια τους. Το συχνό πλύσιμο με νερό και 

σαπούνι, ή η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, ελλείψει νερού, αποτελεί το πλέον 

δραστικό μέτρο πρόληψης διασποράς των μικροβίων. Η υγιεινή των χεριών είναι ιδιαίτερα 

σημαντική μετά την χρήση της  τουαλέτας, πριν το φαγητό, αφού φυσήξουν τη μύτη ή μετά την 

άφιξή τους στο σχολείο, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

• Προμηθεύστε τα παιδιά με περισσότερες από μία μάσκες, για την συχνή αλλαγή κατά τη 

διάρκειας της ημέρας. Η μάσκα πρέπει να αφαιρείται όταν υγρανθεί ή λερωθεί. Επισημάνετε 

στα παιδιά τη σημασία αποφυγής αγγίγματος του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα), ιδιαίτερα 

χωρίς την προηγούμενη εφαρμογή υγιεινής των χεριών με πλύσιμο ή αλκοολούχο αντισηπτικό 

διάλυμα. 

• Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής εμφανίσει συμπτωματολογία κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

θα αξιολογηθεί από τις νοσηλεύτριες στο Ιατρείο του Pierce και θα απομονωθεί εφόσον 

χρειάζεται. Στη συνέχεια θα ειδοποιηθούν οι γονείς/κηδεμόνες για την ασφαλή παραλαβή από 

το σχολείο. 

 

Εάν θέλετε να συζητήσετε οποιαδήποτε ανησυχία σας ή χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες, οι 

νοσηλεύτριες του Κολλεγίου, κ. Γρανά Ελίνα, κ. Αδάμ Αγγελική και κ. Βασιλοπούλου Κέλλυ, θα είναι 

στη διάθεσή σας:  

→ στα τηλέφωνα 210 60098000 εσωτ.1193, 1093 & 1500 στο  Ιατρείο Pierce ,  

καθημερινά 08:00 – 22:00  

→ μέσω email στο wellnesscenter@acg.edu  

→ μέσω skype call στο nurse.deree  

 

Συνεχίστε να ανατρέχετε στην ειδική ενότητα του ιστότοπου https://www.pierce.gr/pierce-stays-covid-

free/ 

για να δείτε όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των 

μαθητών, εκπαιδευτικών και του προσωπικού. 

 

Για την ασφαλή πορεία μας προς την επιστροφή στην κανονικότητα, απαιτείται η πλήρης συμμόρφωση 

από όλα τα μέλη του ACG και τη συλλογική μας επαγρύπνηση και υπεύθυνη στάση τόσο εντός όσο και 

εκτός του ACG Campus.  

 

Μένουμε ασφαλείς! 

#stayhealthy 

Με Εκτίμηση, 

ACG Health & Wellness Center 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 

Γραβιάς 6 

153 42 – Αγία Παρασκευή 

T: +30 210 600 9800, ext. 1500, 1193 

E: wellnesscenter@acg.edu 

W: www.acg. edu  
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