
Οδηγίες για την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο στις 10/5/2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Χρηστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά με υγεία !

Σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Υπουργείου  Παιδείας,  από  τη  Δευτέρα  10/5  οι  μαθητές  θα
επιστρέψουν κανονικά στο σχολείο. 

Επιπλέον των μέτρων πρόληψης που ισχύουν μέχρι σήμερα (υποχρεωτική χρήση μάσκας στους
εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  χώρους,  καλός  αερισμός  αιθουσών,  αποστάσεις,  συχνό  πλύσιμο
χεριών,  κλπ)  για  την  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  είναι  υποχρεωτική  η  διενέργεια
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν self test 

Η  προμήθεια  του  self  test   γίνεται  δωρεάν  από  το  φαρμακείο  με  την  επίδειξη  του  Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του μαθητή και την αστυνομική ταυτότητα του γονέα/
κηδεμόνα. Μαζί με το self test παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον self test από το
φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές,
όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Επισημαίνεται  ότι  οι  μαθητές μπορούν να προμηθεύονται  το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την
Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Διενέργεια   self test  

Το  self  test  διενεργείται  δύο  (2)  φορές  την  εβδομάδα,  Δευτέρα  και  Πέμπτη  το  πρωί  ή  το
προηγούμενο  βράδυ.  (Δύνανται  οι  μαθητές/τριες,  αντί  του  δωρεάν self  test  να  επιλέξουν  τη
διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε
δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική
δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.)

Το δωρεάν self test διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
Μπορείτε να δείτε ένα βίντεο με οδηγίες για το self test στο σύνδεσμο https://youtu.be/uqy9EtE1uuE

Δήλωση αποτελέσματος

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών επισκέπτονται την
ηλεκτρονική πλατφόρμα  self-testing.gov.gr και αφού επιλέξουν την κατηγορία  «Σχολική Κάρτα
για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη
διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. 

Εάν  το  αποτέλεσμα  είναι  αρνητικό,  εκτυπώνουν  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  την  σχολική
κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. 

Εάν  το  αποτέλεσμα  είναι  θετικό, εκδίδεται  από  την  πλατφόρμα  σχολική  κάρτα  θετικού
αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24)

http://self-testing.gov.gr/
https://youtu.be/uqy9EtE1uuE


ωρών  σε  μια  από  τις  δημόσιες  δομές,  όπως  αυτές  είναι  αναρτημένες  στην  πλατφόρμα
selftesting.gov.gr,  για  δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.  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
(ΕΟΔΥ).  Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  δωρεάν  επαναληπτικός  έλεγχος  είναι  θετικός,
ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός,
εκδίδεται  σχετική  βεβαίωση  από  δημόσια  δομή,  με  την  οποία  βεβαιώνεται  το  αρνητικό
αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στο σχολείο, επιδεικνύοντας την
ως άνω βεβαίωση.

Σε  περίπτωση αδυναμίας  εκτύπωσης,  η  σχολικής  κάρτα  COVID 19  για  τους/τις  μαθητές/τριες
μπορεί  να  συμπληρωθεί  και  να  υπογραφεί  χειρόγραφα  από  τον  γονέα/κηδεμόνα. Μπορείτε  να
βρείτε  το  έντυπο  προς  συμπλήρωσης  στην  διεύθυνση  https://self-testing.gov.gr/covid19-school-
card-print.pdf  (αρχείο covid19-school-card-print.pdf)
  

Προσέλευση στο σχολείου

Μόνο οι μαθητές/τριες με αρνητικό αποτέλεσμα θα έρχονται στο σχολείο. 

Ο/Η  μαθητής/τρια  θα  επιδεικνύει  απλώς  (δεν  θα  παραδίδει)  τη  σχολική  κάρτα  αρνητικού
αποτελέσματος. στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας της Δευτέρας και Πέμπτης και θα τη έχει μαζί
του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή
της από εκπαιδευτικό ή από τη Διευθύντρια.

Μαθητής  χωρίς  την  σχολική  κάρτα  αρνητικού  αποτελέσματος  δεν  γίνεται  δεκτός  στην  τάξη,
λαμβάνει απουσία και ενημερώνεται ο γονέας να έρθει να τον πάρει.

Σας  ευχαριστούμε για την συνεργασία και  ευχόμαστε  καλή επιστροφή όλων των μαθητών στο
σχολείο μας.

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Πατσιανωτάκη
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