
Αγαπθτοί γονείσ/κθδεμόνεσ 
 

Ενόψει τθσ δια ηϊςθσ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδωναπότθ Δευτζρα10.05.2021, 

κα κζλαμε να ςασ επιςθμάνουμε τα εξισ: 
 
Ο διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19, μζςω δωρεάν 
αυτοδιαγνωςτικισ δοκιμαςίασ ελζγχου είναι υποχρεωτικόσ για τουσ μακθτζσ/τριεσ και 
διενεργείται δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα, τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ Δευτζρασ και 
Πζμπτθσ, κάκε ςχολικισ εβδομάδασ και πριν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων. 
Ο ζλεγχοσ ςυνιςτάται να διενεργείται ζωσ και είκοςι τζςςερισ (24) ώρεσ πριν από τθν 
προςζλευςθ ςτθν ςχολικι μονάδα. 
Η προμικεια του αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο. 
 
Μετά τθν εξαγωγι αποτελζςματοσ: 
 
α) Οι γονείσ/κθδεμόνεσ και οι ενιλικεσ μακθτζσ/τριεσ επιςκζπτονται τθν θλεκτρονικι 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφοφ αυκεντικοποιθκοφν, επιλζγουν τθν κατθγορία 
«χολικι κάρτα για COVID-19» και ακολουκοφν τθ διαδικαςία υποβολισ του αποτελζςματοσ.  
 
Εάν το αποτζλεςμα είναι αρνθτικό, εκτυπϊνουν από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθν ςχολικι 
κάρτα αρνθτικοφ αποτελζςματοσ.  
 
Εάν το αποτζλεςμα είναι κετικό, εκδίδεται από τθν πλατφόρμα ςχολική κάρτα θετικοφ 
αποτελζςματοσ, τθν οποία εκτυπϊνουν και ςτθ ςυνζχεια μεταβαίνουν εντόσ είκοςι τεςςάρων 
(24) ωρϊν ςε μια από τισ δθμόςιεσ δομζσ, όπωσ αυτζσ είναι αναρτθμζνεσ ςτθν πλατφόρμα self-
testing.gov.gr, για δωρεάν επαναλθπτικό ζλεγχο. 
Μζχρι να μεταβοφν ςτθ δθμόςια δομι και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ κλινικισεκτίμθςθσ και τθσ 
αξιολόγθςθσ των ευρθμάτων, οι διαγνωςκζντεσ/είςεσ κετικοί/εσ μακθτζσ/τριεσ και οι οικείοι 
τουσ παραμζνουν ςε κατ' οίκον περιοριςμό, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του Πρωτοκόλλου του 
Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΟΔΥ). Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο δωρεάν 
επαναλθπτικόσ ζλεγχοσ είναι κετικόσ, ακολουκείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν 
επαναλθπτικόσ ζλεγχοσ είναι αρνθτικόσ, εκδίδεται ςχετικι βεβαίωςθ από δθμόςια δομι, με τθν 
οποία βεβαιϊνεται το αρνθτικό αποτζλεςμα. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο μακθτισ/τρια επιςτρζφει 
ςτον χϊρο τθσ ςχολικισ μονάδασ, επιδεικνφοντασ τθν ωσ άνω βεβαίωςθ. 
 
ε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτφπωςθσ τθσ ςχολικισ κάρτασ COVID-19  για τουσ μακθτζσ/τριεσ 

μπορεί να ςυμπλθρωκεί και να υπογραφεί και  χειρόγραφα από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ των 
ανιλικωνμακθτϊν/τριϊν ι από τουσ/τισ ενιλικουσ/εσ μακθτζσ/τριεσ (διλωςθ που κα 
περιζχει τα ίδια ςτοιχεία με τθ ςχολικι κάρτα). 
 
Ο/Η μακθτισ/τρια κα επιδεικνφει απλϊσ (δεν κα παραδίδει) τθ ςχολικι κάρτα εντόσ τθσ τάξθσ, 
ςτονεκπαιδευτικό τθσ πρϊτθσ ϊρασ και κα τθ φζρει μαηί του μζχρι τθ διενζργεια του 
επόμενουδιαγνωςτικοφ ελζγχου. 
 
τθν περίπτωςθ που μακθτισ/τρια δεν επιδείξει τθν ςχολικι κάρτα κατά τθν είςοδό του/τθσ 
ςτθντάξθ, δεν γίνεται δεκτόσ/ι, λαμβάνει απουςία και απομακρφνεται από τθν ςχολικι 
μονάδα. 
Εάν ο μακθτισ/τρια είναι ανιλικοσ/θ, παραμζνειςτον ειδικό χϊρο που ζχει διαμορφωκεί, ςτθ 
ςχολικι μονάδα, για τθν αποφυγι περαιτζρω μετάδοςθστου κορωνοϊοφ COVID-19, μζχρισ ότου 
οι γονείσ/κθδεμόνεσ τον/τθν παραλάβουν, τθρουμζνων όλωντων ιςχυόντων υγειονομικϊν 
μζτρων προςταςίασ. 

Παρακαλοφμε επίςησ ςε περίπτωςη θετικοφ κροφςματοσ μαθητή ή κροφςματοσ ςτο 
ςτενό περιβάλλον του να ενημερώςετε άμεςα το ςχολείοπροκειμζνου να προβοφμε ςε όλεσ 
τισ απαραίτητεσ ενζργειεσ τόςο για την αςφάλεια τησ ςχολικήσ κοινότητασ άλλα και να 
φροντίςουμε να μην διακοπεί η εκπαίδευςη του μαθητή. 

 Ευχαριςτοφμε πολφ εκ των πρότερων για τθ ςυνεργαςία ςασ, που τθ κεωροφμε 
δεδομζνθ, για να μπορζςουμε να διαςφαλίςουμε τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ για τθν 
αςφαλι εκπαίδευςθ των παιδιϊν μασ.. 
 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 


