
Επιστροφή στις τάξεις μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων (10 Ιανουαρίου 2022) 

Από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ανακοινώθηκε ότι οι μαθητές όλων των βαθμίδων, 

εμβολιασμένοι και μη, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου έως και το Σάββατο 8 Ιανουαρίου, πέντε 

(5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των 

δύο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 έως και 21 Ιανουαρίου 2022. 

Η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία θα γίνεται και κατά την αργία των Θεοφανίων, την Πέμπτη 6/1, 

από εφημερεύοντα φαρμακεία. 

Σας επισημαίνουμε ότι το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο, 

κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10 - 15/1) 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). 

Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό, μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self-test), 

είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη. Οι Γονείς των μαθητών 

που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες εξακολουθούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα self-

testing.gov.gr και να εκδίδουν τη «Σχολική Κάρτα για Covid-19». 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι αλλάζει το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Επιβεβαιωμένου Κρούσματος στην τάξη, το 

οποίο πλέον προβλέπει κοινή αντιμετώπιση για όλους τους μαθητές του τμήματος (δεν κάνει διάκριση κοντινών 

θέσεων και στενών επαφών): 

• Για ανεμβολίαστους μαθητές: δωρεάν 5 τεστ σε 5 μέρες (2 rapid-test* και ένα self-test, επιπλέον των δύο 

εβδομαδιαίων self-test), 

• Για εμβολιασμένους μαθητές: δωρεάν 3 self-test (1 self-test επιπλέον των δύο εβδομαδιαίων self-test).  

*H διενέργεια rapid test στους μαθητές θα γίνεται δωρεάν σε δημόσιες δομές, με βεβαίωση του Διευθυντή. 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 

self-testing.gov.gr
self-testing.gov.gr


 

Εμβολιασμένοι

Μη εμβολιασμένοι

Εμβολιασμένοι

Μη εμβολιασμένοι

Για προσέλευση στο Σχολείο, κάθε βδομάδα

Μαθητής/τρια που βρέθηκε θετικός/ή

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Στενή επαφή με κρούσμα, π.χ. με άτομο με το 

οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη

Προσέρχονται κανονικά στο Σχολείο και κάνουν self-tests, τις ημέρες: 

0-1, 3 και 5-7 από την τελευταία επαφή με το κρούσμα

Παραμένουν σε απομόνωση για 5 ημέρες και διενεργούν 

self-test την 5η μέρα μετά την τελευταία επαφή με το κρούσμα

Περίπτωση

Παραμένει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον.

Επιστροφή στο Σχολείο: εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα 

μετά το 5ήμερο - προεξάρχοντος του πυρετού - υποχωρούν και με αρνητικό 

self-test. 

Εάν ο πυρετός συνεχίζεται ή υπάρχει θετικό self (ή rapid) test, η απομόνωση 

θα παρατείνεται. 

Μετά τη λήξη των ημερών απομόνωσης, οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο 

και χρησιμοποιούν υποχρεωτικά, για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ακόμη, 

μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95, ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή 

μάσκα.

Στενή επαφή με κρούσμα ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1η και 5η ημέρα: Rapid, 

2η, 3η και 4η ημέρα: self-test

Self-test την 1η, 3η και 5η μέρα από την τελευταία επαφή με το κρούσμα

2 self-test, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση 

στο Σχολείο.

Τα Self-test δηλώνονται στην ιστοσελίδα: https://self-testing.gov.gr/#mathites

Δικαιολογητικά


