
03-05-2022: Νέα Πρωηόθοιια COVID-19 ζηελ εθπαίδεσζε 
 

    Από ην ΥΠΑΙΘ δεκνζηεύζεθε ην ΦΔΚ 2132/30-4-2022 ην νπνίν θαζνξίδεη ηα λέα κέηξα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιείσλ. Σπλνπηηθά πξνβιέπνληαη ηα εμήο:  

 Δηαηερείηαη ε σποτρεωηηθή τρήζε προζηαηεσηηθής κάζθας γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζε όιεο ηηο ηάμεηο, 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ην ινηπό πξνζσπηθό, θαζώο θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε 

εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Η ρξήζε ηεο κάζθαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

θαγεηνύ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο γπκλαζηηθήο/ άζιεζεο. Δθαξκόδνληαη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα 

απνηξνπήο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ, όπσο ε ρξήζε αληηζεπηηθώλ, ν ηαθηηθόο αεξηζκόο ρώξσλ, ν 

ζρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο επηθαλεηώλ θαη εμνπιηζκνύ, ε απνθπγή ζπγρξσηηζκνύ, θ.ιπ. 

 Δελ ζα δηελεργούληαη ηαθηηθοί ασηοδηαγλωζηηθοί έιεγτοη self test ζε εβδνκαδηαία ηαθηηθή βάζε  από 

καζεηέο θαη εκβνιηαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο, όπσο γηλόηαλ σο ηώξα, παξά κόλν εθόζνλ πξνθύςεη ζρεηηθή 

ππνρξέσζε, π.ρ. ζε πεξίπησζε ζηελήο επαθήο κε θξνύζκα.  

 Οη καζεηέο/ηξηεο θαη νη εκβνιηαζκέλνη / λνζήζαληεο εθπαηδεπηηθνί δελ ππνρξενύληαη λα επηζθέπηνληαη ηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθόξκα edupass.gov.gr γηα ηε δήισζε ηαθηηθώλ εβδνκαδηαίσλ ειέγρσλ – παξά κόλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη ζηελέο επαθέο κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα εληόο ή εθηόο ζρνιηθνύ πιαηζίνπ. Τόηε, πξέπεη 

απαξαίηεηα λα δειώζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνιεπηηθώλ δηαγλσζηηθώλ ειέγρσλ ζηνπο νπνίνπο ζα 

ππνβιεζνύλ.  

     Οη κε εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη κέιε Δ.Δ.Π. – Δ.Β.Π. ζα δηελεξγνύλ πξνιεπηηθά 1 rapid test ηελ 

εβδνκάδα, κε δηθή ηνπο δαπάλε, έσο θαη 48 ώξεο πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ζην ζρνιείν ηελ Τξίηε. Δηδηθά, γηα ηελ 

πξνζέιεπζε ηελ εξρόκελε εβδνκάδα, ην πξώην ηεζη ζα δηελεξγείηαη έσο θαη 48 ώξεο πξηλ ηελ Τεηάξηε, 4 

Μαΐνπ 2022, ή ηελ πξώηε εκέξα πξνζέιεπζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.  

 Πξαγκαηνπνηνύληαη, ιακβαλνκέλσλ ππόςε πάληνηε θαη ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ πνπ επηθξαηνύλ, 

θάζε θνξά, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, δηδαθηηθέο επηζθέςεηο, ζρνιηθνί πεξίπαηνη, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο κε 

ηήξεζε όισλ ησλ κέηξσλ απόζηαζεο θαη αηνκηθήο πγηεηλήο. 
  

 Δηατείρηζε κεκολωκέλωλ περηζηαηηθώλ COVID-19:  Δάλ έλαο/κία καζεηήο/ηξηα εθδειώζεη 

ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζε παηδί κε ινίκσμε COVID-19, εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζρνιείνπ, 

παξακέλεη ζην ζπίηη θαη εηδνπνηείηαη ην ζρνιείν κε επζύλε ησλ γνλέσλ. Δάλ βξίζθεηαη ζην ζρνιείν, 

εηδνπνηείηαη ε νηθνγέλεηα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ. Γίλεηαη ηαηξηθή αμηνιόγεζε κε πξσηνβνπιία ησλ γνλέσλ. 

Δθόζνλ, ζύκθσλα κε ηελ αμηνιόγεζε απηή, ην παηδί ραξαθηεξηζηεί σο ύπνπην θξνύζκα COVID-19 ρσξίο 

λα ππάξρεη ελαιιαθηηθή δηάγλσζε πξέπεη λα γίλεη δηαγλσζηηθό ηεζη γηα COVID-19, θαηά πξνηίκεζε όρη self 

test. Δλ αλακνλή ηνπ απνηειέζκαηνο, ην παηδί παξακέλεη ζε απνκόλσζε θαη’ νίθνλ, εθόζνλ θξίλεηαη 

από ηνλ ηαηξό όηη ε θαηάζηαζή ηνπ/ηεο δελ απαηηεί λνζειεία ζε λνζνθνκείν, ζε θαιά αεξηδόκελν δσκάηην, ελώ 

ε ζρνιηθή κνλάδα ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

α) Δάλ ε ηαηξηθή αμηνιόγεζε πνπ έγηλε νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ πξνθύπηνπλ ελδείμεηο ινίκσμεο 

COVID-19, ηόηε ν/ε καζεηήο/ηξηα κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ζρνιείν όηαλ ηα ζπκπηώκαηα πθεζνύλ ή παξέιζεη 

ηπρόλ άιιν, πέξα από COVID-19, πξόβιεκα πγείαο.  

β) Δάλ από ηελ ηαηξηθή αμηνιόγεζε πξνθύπηεη όηη ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη ύπνπην θξνύζκα δηελεξγείηαη δηα- 

γλσζηηθό ηεζη γηα COVID-19. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ηεζη παξά ηηο ζπζηάζεηο, δελ πξέπεη 

λα πξνζέιζεη ζην ζρνιείν γηα δέθα (10) εκέξεο από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ θαη κέρξη λα έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί ηξία (3) εηθνζηηεηξάσξα αππξεμίαο ρσξίο ηε ιήςε αληηππξεηηθνύ θαη κε βειηίσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. 

 Επηζηροθή ζηο ζτοιείο αηόκωλ κε επηβεβαηωκέλε λόζο COVID-19: Ο καζεηήο/ηξηα ή ν ελήιηθνο 

κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ζρνιείν κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξώλ απνκόλσζεο, εάλ δελ 

ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα ή ηα ζπκπηώκαηα κεηά ην πελζήκεξν βειηηώλνληαη κε πιήξε ππνρώξεζε ηνπ ππξεηνύ 

γηα έλα 24σξν ρσξίο ηελ ρξήζε αληηππξεηηθώλ. Αλ ν ππξεηόο επηκέλεη ή ηα ζπκπηώκαηα δελ ππνρσξνύλ 

εκθαλώο ε απνκόλσζε παξαηείλεηαη. Οη καζεηέο/ηξηεο θαζώο θαη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ όηαλ επηζηξέθνπλ 

ζην ζρνιείν ή ζηελ ππεξεζία ηνπο ππνρξενύληαη ζηε ρξήζε κάζθαο πςειήο αλαπλεπ-ζηηθήο πξνζηαζίαο (N95 

ή ΚΝ95 ή FFP2) ή δηπιήο κάζθαο έσο θαη ηελ δέθαηε (10) εκέξα από ηελ 

εκέξα ιήςεο ηνπ ζεηηθνύ ηεζη. Ως εκέρα 0 ζεσξείηαη ε εκέξα ιήςεο ηεο πξώηεο ζεηηθήο εξγαζηεξηαθήο 

δηάγλσζεο. Σε αζζελείο κε πνιύ ζνβαξή λόζν ή αλνζνθαηαζηνιή κπνξεί ην απαηηνύκελν δηάζηεκα 

από ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ λα θζάζεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο, ζύκθσλα κε ηε γλώκε ηνπ ηαηξνύ.  

 Σε περίπηωζε ζηελής επαθής κε θρούζκα εληός ζτοιηθού πιαηζίοσ: 
 

    Ως ζηελή επαθή ορίδοληαη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην ίδην ηκήκα κε καζεηή/ηξηα ή εθπαηδεπηηθό πνπ είλαη 

επηβεβαησκέλν θξνύζκα COVID-19 θαη ζπλππήξμαλ καδί ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ώξεο 

ζε ζηελή επαθή ην ηειεπηαίν 48σξν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο κεηά 

από απηήλ.  



    Οη καζεηέο/ηξηεο ζηελέο επαθέο είηε είλαη πιήρως εκβοιηαζκέλοη ή λοζήζαληες είηε ότη , δηελεξγνύλ  

2 self test (ηηο εκέξεο 0-1ε θαη 4ε) δσξεάλ πνπ ζα δηαηίζεληαη από ηα ζρνιεία θαη ζα ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα 

πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή δηπιή κάζθα γηα 10 εκέξεο. Οη γνλείο δειώλνπλ 

ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα edupass.gov.gr  ην απνηέιεζκα θαη εθηππώλνπλ ηε ζρνιηθή θάξηα. 

Α)   Σηελ πεξίπησζε πνπ ο ασηοδηαγλωζηηθός έιεγτος (self test) είλαη ζεηηθός, ηόηε απαηηείηαη ε 

επηβεβαίσζή ηνπ κε rapid test ή ελαιιαθηηθά κνξηαθόο έιεγρνο (PCR). Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα πξόζσπα 

απηά κεηαβαίλνπλ εληόο (24) σξώλ ζε δεκόζηα δνκή, όπσο απηέο θάζε θνξά γλσζηνπνηνύληαη. Μέρξη λα 

κεηαβνύλ ζηε δεκόζηα δνκή, νη δηαγλσζζέληεο/είζεο ζεηηθνί/εο καζεηέο/ηξηεο θαη νη νηθείνη ηνπο, παξακέ-λνπλ 

ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό αθνινπζώληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ (Δ.Ο.Γ.Υ.). Αλ θαη ν επηβεβαησηηθόο 

δηαγλσζηηθόο έιεγρνο είλαη ζεηηθόο, ηόηε ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο επηβεβαησκέλν πεξηζηαηηθό 

COVID-19 θαη αθνινπζνύληαη νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο απνκόλσζεο θαη δηαρείξηζεο θξνύζκαηνο. 

Β)   Δάλ ην απνηέιεζκα ηοσ ασηοδηαγλωζηηθού ειέγτοσ (self test) είλαη αρλεηηθό, εθδίδεηαη από ηελ 

πιαηθόξκα edupass.gov.gr  «Σρνιηθή θάξηα αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο». Τόηε ν καζεηήο ή ν εθπαηδεπηηθόο 

κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην ζρνιείν κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηελ πιήξε 

ππνρώξεζε ηνπ ππξεηνύ, ρσξίο ιήςε αληηππξεηηθώλ, θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ. Αληί ηνπ δσξεάλ 

επαλαιεπηηθνύ ειέγρνπ νη γνλείο ησλ αλειίθσλ καζεηώλ/ηξηώλ κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηε δηεμαγσγή 

δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ από επαγγεικαηία πγείαο ζε ηδησηηθή δνκή κε επηβάξπλζε ηνπ πνιίηε. 
 

 Σε περίπηωζε ζηελής επαθής κε θρούζκα εθηός ζτοιηθού πιαηζίοσ: 

 Γηα ηνπο κε εκβνιηαζκέλνπο/εο καζεηέο/ηξηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ζηελέο επαθέο επηβεβαησκέλνπ 

θξνύζκαηνο αηόκνπ κε ην νπνίν δηαβηνύλ θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πελζήκεξεο 

απνκόλσζεο από ηελ ηειεπηαία επαθή κε ην θξνύζκα θαη απνθπγήο επαθήο κε άιια άηνκα. Τελ πέκπηε (5ε) 

εκέξα από ηελ ηειεπηαία επαθή κε ην θξνύζκα ππνβάιινληαη ζε απηνδηαγλσζηηθό έιεγρν, κε δηθή ηνπο 

δαπάλε, θαη εθόζνλ ην απνηέιεζκα απηνύ είλαη αξλεηηθό επηζηξέθνπλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηελ έθηε 

(6ε) εκέξα. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο 5εο εκέξαο θαη γηα ηηο επόκελεο πέληε (5) εκέξεο είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε 

κάζθαο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή δηπιήο κάζθαο. 

 Οη εκβνιηαζκέλνη ή λνζήζαληεο καζεηέο/ηξηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ζηελέο επαθέο επηβεβαησκέλνπ 

θξνύζκαηνο αηόκνπ κε ην νπνίν δηαβηνύλ θάησ από ηελ ίδηα ζηέγε, δελ παξακέλνπλ ζε απνκόλσζε. 

Σπλερίδνπλ θαλνληθά ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, επηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν θαη ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα πςειήο 

αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή δηπιή κάζθα γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο από ηελ 

ηειεπηαία επαθή κε ην θξνύζκα. Τελ εκέξα 5ε κεηά ηελ ηειεπηαία επαθή κε ην επηβεβαησκέλν θξνύζκα 

δηελεξγνύλ self test κε δηθή ηνπο δαπάλε.  

 Οη εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη κέιε Δ.Δ.Π. – Δ.Β.Π. επηζηξέθνπλ θαλνληθά ζην ζρνιείν, δηελεξγνύλ 

rapid test ή PCR ηελ 5ε εκέξα κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο 

πξνζηαζίαο (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή δηπιή κάζθα γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο από 

ηελ ηειεπηαία επαθή κε ην θξνύζκα. 

 Οη κε εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη κέιε Δ.Δ.Π. – Δ.Β.Π. ηίζεληαη ζε θαξαληίλα θαη δηελεξγνύλ rapid 

test ή PCR ηελ 5ε εκέξα κε δηθή ηνπο δαπάλε πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν. Μεηά  

ηελ 5ε εκέξα, εθόζνλ ην ηεζη είλαη αξλεηηθό θαη επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν, ρξεζηκνπνηνύλ κάζθα πςειήο 

αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή δηπιή κάζθα γηα ηνπιάρηζηνλ άιιεο 5 εκέξεο. 
 

Δηατείρηζε περηζζόηερωλ επηβεβαηωκέλωλ περηζηαηηθώλ COVID-19 
 

1. Σηελ πεξίπησζε δύν (2) ή πεξηζζόηεξσλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ COVID-19 πνπ δηαγλώζηεθαλ εληόο 

δηαζηήκαηνο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ εθαξκόδνληαη όζα νξίδνληαη παξαπάλσ γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεκν-

λσκέλνπ θξνύζκαηνο. 

2. Σε πεξίπησζε εκθάληζεο ζπξξνήο θξνπζκάησλ θαη εθόζνλ ππάξρεη επηδεκηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπο 

θαη ελδείμεηο ελδνζρνιηθήο κεηάδνζεο, ην θύξην θξηηήξην γηα ηελ απόθαζε αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ν αξηζκόο ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 50% ζπλ έλα ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ θνηηνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 

Αγαπεηνί γνλείο,  

ε ππεπζπλόηεηα πνπ έρεη επηδείμεη ην ζύλνιν ηεο ζρνιηθήο καο θνηλόηεηαο όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα σο 

πξνο ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αο ζπλερηζηεί, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα θαηά ην δπλαηόλ απξόζθνπηε πεξίνδν 

σο ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. 

Ο δηεπζπληήο 

Αρηιιέαο Παπαγεσξγίνπ 


