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  ρχζσ Διαχείριςθσ φποπτων ι επι ε αιωμζνων περιςτατικϊν  λοίμωξθσ      - 9 ςτισ ςχολικζσ 
μον δεσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υ είασ ζναντι του κορωνο οφ SARS-COV-2 

χολεία και πάςησ φφςεωσ εκπαιδευτικζσ δομζσ  ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
   Δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι λειτουρ ία των ςχολικϊν μον δων πρωτο  κμιασ, δευτερο  κμιασ και ειδικισ α ω ισ 
και εκπαίδευςθσ (νθπια ω είων, δθμοτικϊν, ολοιμερων ςχολείων,  υμναςίων και λυκείων  ενικισ και 
επα  ελματικισ εκπαίδευςθσ) τθσ υπό ςτοιχεία Δ α/ΓΠ.οικ.69543/3 . 0.2020(Β’ 48 0) κοινισ υπουρ ικισ 
απόφαςθσ, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ, όπωσ αυτζσ περι ρ φονται ςτισ από 2 Σεπτεμ ρίου 202  
 ρχζσ Διαχείριςθσ φποπτων ι επι ε αιωμζνων περιςτατικϊν λοίμωξθσ      - 9 ςτισ ςχολικζσ μον δεσ τθσ Εκνικισ 
Επιτροπισ Υ είασ ζναντι του κορωνο οφ SARS-COV-2: 
α)      Η διενζργεια αυτοδιαγνωςτικοφ ελζγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τουσ/τισ μαθητζσ/τριεσ όλων των 
ςχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιασ και Δευτερο  κμιασ Εκπαίδευςθσ. Εξαιροφνται του μζτρου οι μαθητζσ/τριεσ 
που ζχουν ολοκλθρϊςει τον εμ ολιαςμό τουσ, εφόςον ανικουν ςτθν θλικιακι ομ δα που ςυςτινεται ο 
εμ ολιαςμόσ, καθώσ και αυτοί/εσ με ιςτορικό νόςηςησ εντόσ του τελευταίου εξαμήνου.  
Ο υποχρεωτικόσ αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται δφο φορζσ την εβδομάδα, προ Σρίτησ και Παραςκευήσ 
και ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ πριν από τθν προςζλευςθ ςτθ ςχολικι μον δα και οι μακθτζσ/τριεσ 
προςζρχονται με τθν επίδειξθ  ε αίωςθσ αρνθτικοφ αποτελζςματοσ, ςφμφωνα με το υπόδει μα του 
Παραρτιματοσ 5, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Κατ’ εξαίρεςθ, την πρώτη εβδομάδα 
λειτουργίασ κ κε ςχολικισ μον δασ ο πρϊτοσ αυτοδια νωςτικόσ ζλε χοσ (self test) θα γίνει ωσ 24 ώρεσ πριν τον 
Αγιαςμό και ο δεφτεροσ την Σετάρτη, 15/9/2021 και το αποτζλεςμα επιδεικνφεται τθν Πζμπτθ ςτο ςχολείο. 
 )      Οι εκπαιδευτικοί, τα μζλθ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικοφ Βοθκθτικοφ 
Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.), κακϊσ και το διοικθτικό και λοιπό προςωπικό, οι οποίοι δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τον 
εμ ολιαςμό τουσ ζναντι      - 9, κακϊσ και όςοι δεν ζχουν ιςτορικό νόςθςθσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου, 
υπο  λλονται με δαπ νθ τουσ ςε ερ αςτθριακό δια νωςτικό ζλε χο (ταχεία δοκιμαςία ανίχνευςθσ αντι όνου, 
rapid test) δφο φορζσ τθν ε δομ δα, προ Τρίτθσ και Παραςκευισ και ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ πριν από τθν 
προςζλευς τουσ ςτθ ςχολικι μον δα και προςζρχονται με τθν επίδειξθ  ε αίωςθσ αρνθτικοφ αποτελζςματοσ. Κατ’ 
εξαίρεςθ, τθν πρϊτθ ε δομ δα λειτουρ ίασ κ κε ςχολικισ μον δασ ο πρϊτοσ δια νωςτικόσ ζλε χοσ (rapid test) 
διενερ είται ζωσ και είκοςι τζςςερισ (24) ϊρεσ πριν τθν προςζλευςθ ςτθ ςχολικι μον δα. 

 )       1) Εάν ζνασ/μια μαθητήσ/τρια εκδηλώςει ςυμπτώματα που μπορεί να εμφανιςτοφν ςε παιδί με 
λοίμωξθ      - 9, εκτόσ του χϊρου του ςχολείου, παραμζνει ςτο ςπίτι και ειδοποιείται θ ςχολικι μον δα 
με ευκφνθ των  ονζων/κθδεμόνων. Ε ν ο/θ μακθτισ /τρια  ρίςκεται ςτθ ςχολικι μον δα, λαμ  νουν χϊρα 
τα παρακ τω εκ μζρουσ του υπεφκυνου διαχείριςθσ      - 9 του ςχολείου: 
Επικοινωνία με τθν οικο ζνεια  ια παραλα ι του/τθσ μακθτι/τριασ. 
 πομόνωςθ του/τθσ μακθτι/τριασ ςε προκακοριςμζνο, καλ  αεριηόμενο χϊρο, με επί λεψθ, μακρι  από τα 
υπόλοιπα παιδι  και εφαρμο ι απλισ χειρουρ ικισ μ ςκασ. 
Εφαρμο ι υ ιεινισ χεριϊν και αναπνευςτικισ υ ιεινισ από τον/τθν μακθτι/τρια και το/τα  τομο/α που το 
φροντίηουν. 
Χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ από το προςωπικό (μ ςκα,   ντια, και –ςε περίπτωςθ κινδφνου 
εκτίναξθσ  ιολο ικϊν υ ρϊν ι αναπνευςτικϊν εκκρίςεων– ποδι  αδι  ροχθ και οφκαλμικι προςταςία με 
 υαλι  ι αςπίδα προςϊπου). 
Επιμελισ κακαριςμόσ του χϊρου και εφαρμο ι απολυμαντικοφ ςε επιφ νειεσ μετ  τθν αναχϊρθςθ του/τθσ 
μακθτι/τριασ με χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ. 
Ιατρικι αξιολό θςθ με πρωτο ουλία των  ονζων/κθδεμόνων και ςε ςυνερ αςία με αυτοφσ. Εφόςον, 
ςφμφωνα με τθν αξιολό θςθ αυτι, ο/θ μακθτισ/τρια χαρακτθριςτεί ωσ φποπτο κροφςμα      - 9 χωρίσ να 
υπ ρχει εναλλακτικι δι  νωςθ,  ίνεται δια νωςτικό τεςτ  ια      - 9. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ 
αυτι, δεν ςυςτινεται θ διενζρ εια αυτοδια νωςτικοφ ελζ χου (self test). 
Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, ο μακθτισ/τρια παραμζνει ςε απομόνωςθ κατ’ οίκον, εφόςον κρίνεται από 
τον ιατρό ότι θ κατ ςταςι του δεν απαιτεί νοςθλεία ςε νοςοκομείο, ςε καλ  αεριηόμενο δωμ τιο, ενϊ θ 
ςχολικι μον δα ςυνεχίηει τθ λειτουρ ία τθσ. 
Ε ν θ ιατρικι αξιολό θςθ που ζ ινε ςε ςυνερ αςία με τουσ  ονείσ/κθδεμόνεσ οδθ ιςει ςτο ςυμπζραςμα ότι 
δεν προκφπτουν ενδείξεισ λοίμωξθσ      - 9, τότε ο/θ μακθτισ/τρια μπορεί να επιςτρζψει ςτο ςχολείο 
όταν τα ςυμπτϊματα υφεκοφν ι παρζλκει τυχόν  λλο, πζρα από      - 9, πρό λθμα υ είασ. Για τθν 
επιςτροφι ςτο ςχολείο ακολουκοφνται ςυςτθματικ  οι διαδικαςίεσ του αυτοδια νωςτικοφ ελζ χου, ενϊ δεν 
είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ιατρικισ  ε αίωςθσ. 
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Μακθτισ/τρια με ςυμπτϊματα που μπορεί να εμφανιςτοφν ςτο πλαίςιο λοίμωξθσ      - 9 και ςφμφωνα με 
τθν ιατρικι αξιολό θςθ μπορεί να είναι φποπτο κροφςμα και  ια τον οποίο –ωσ εκ τοφτου–ςυνιςτ ται 
δια νωςτικό τεςτ  ια      - 9, αλλ   ια οποιοδιποτε λό ο δεν ζ ινε τεςτ παρ  τισ ςυςτ ςεισ, δεν 
προςζρχεται ςτο ςχολείο  ια δζκα ( 0) θμζρεσ από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμ των και μζχρι να ζχουν 
ςυμπλθρωκεί τρία (3) εικοςιτετρ ωρα απυρεξίασ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικοφ) και να ζχουν  ελτιωκεί τα 
ςυμπτϊματα. Για τθν επιςτροφι ςτο ςχολείο ακολουκοφνται ςυςτθματικ  οι διαδικαςίεσ του 
αυτοδια νωςτικοφ ελζ χου. 
2)      Ε ν ζνασ εκπαιδευτικόσ, μζλοσ Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π ι μζλοσ του λοιποφ προςωπικοφ εκδθλϊςει ςυμπτϊματα 
που μπορεί να εμφανιςτοφν ςε  τομο με λοίμωξθ      - 9 εκτόσ του χϊρου του ςχολείου, παραμζνει ςτο 
ςπίτι και με ευκφνθ του ειδοποιείται θςχολικι μον δα. Ε ν αυτό ςυμ εί όταν είναι ςτο ςχολείο, αποχωρεί 
από τον χϊρο του ςχολείου μετ  από ςυνεννόθςθ με τουσ υπεφκυνουσ και υπο  λλεται ςε ερ αςτθριακό 
δια νωςτικό ζλε χο (rapid test ι P R). 
Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, οι ανωτζρω παραμζνουν ςε απομόνωςθ κατ’ οίκον εφόςον κρίνεται από τον 
ιατρό ότι θ κατ ςταςι τουσ δεν απαιτεί νοςθλεία ςε νοςοκομείο ςε καλ  αεριηόμενο δωμ τιο, ενϊ το 
ςχολείο ςυνεχίηει κανονικ  τθ λειτουρ ία του. 
3)      Γονζασ/κθδεμόνασ του/τθσ μακθτι/τριασ ι εκπαιδευτικόσ, μζλοσ Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ι μζλοσ του λοιποφ 
προςωπικοφ ενθμερϊνει  μεςα τον υπεφκυνο διαχείριςθσ      - 9 τθσ ςχολικισ μον δασ  ια το κετικό 
αποτζλεςμα του δια νωςτικοφ τεςτ  ια      -19. 
Ο υπεφκυνοσ διαχείριςθσ      - 9 του ςχολείου: 
Επικοινωνεί: 
 ) με τισ οικο ζνειεσ των παιδιϊν του τμιματοσ ςτο οποίο φοιτ  ο μακθτισ/τρια, 
Β) με τθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, 
Γ) με τθ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υ είασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ οικείασ Περιφερειακισ Ενότθτασ. 
 ποςτζλλει τθν ίδια μζρα δελτίο ιχνθλ τθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υ είασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ τθσ 
οικείασ Περιφερειακισ Ενότθτασ. 
Η Διεφκυνςθ Δθμόςιασ Υ είασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ επικοινωνεί:  ) με τον ΕΟΔΥ  ια ςυνδρομι ςτθν 
επιδθμιολο ικι διερεφνθςθ και εκτίμθςθ κινδφνου, ε ν αυτι χρειαςτεί, Β) με τθν οικεία Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ  ια  νωμοδότθςθ προσ αυτιν ςχετικ  με τθν τυχόν αναςτολι τθσ λειτουρ ίασ τμιματοσ ι 
τμθμ των ι όλθσ τθσ ςχολικισ μον δασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο  ρκρο 43 του ν. 4722/2020 ( ’  77). 

δ)      Ο/Η μακθτισ/τρια ι ο ενιλικασ/θ μπορεί να επιςτρζψει ςτο ςχολείο μετ  τθν παρζλευςθ τουλ χιςτον δζκα 
( 0) θμερϊν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμ των και τθν π ροδο τριϊν (3) εικοςιτετραϊρων από τθν πλιρθ 
υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ λιψθ αντιπυρετικϊν), κακϊσ και τθ  ελτίωςθ των  λλων ςυμπτωμ των. Σε 
περίπτωςθ αςκενϊν με πολφ ςο αρι νόςο ι ανοςοκαταςτολι μπορεί το απαιτοφμενο δι ςτθμα από τθν ζναρξθ 
των ςυμπτωμ των να φκ ςει τισ είκοςι (20) θμζρεσ, ςφμφωνα με τθ  νϊμθ του κερ ποντοσ ιατροφ. 
Για τθν επ νοδο ςτθ ςχολικι μον δα των επι ε αιωμζνων περιςτατικϊν δεν απαιτείται θ διενζρ εια νζου τεςτ και 
δεν είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςτο ςχολείο ιατρικισ  ε αίωςθσ. Ε ν, ωςτόςο,  ίνει νζο τεςτ που ζχει κετικό 
αποτζλεςμα, αυτό δεν αποτελεί λό ο ο/θ μακθτισ/τρια να μθν επιςτρζψει ςτο ςχολείο εφόςον πλθροφνται οι ωσ 
 νω προχποκζςεισ, ιτοι παρζλευςθ δζκα ( 0) θμερϊν από τθν ζναρξθ των ςυμπτωμ των, π ροδοσ τριϊν (3) 
εικοςιτετραϊρων απυρεξίασ και  ελτίωςθ των  λλων ςυμπτωμ των, με τισ απαραίτθτεσ προςαρμο ζσ ςε πολφ 
ςο αρι νόςο ι ανοςοκαταςτολι. 
ε)       τενζσ επαφζσ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ λοίμωξθσ      - 9 κεωροφνται: 

1)         Οι μακθτζσ/τριεσ που ανικουν ςτο ίδιο τμιμα με μακθτι/τρια που είναι επι ε αιωμζνο κροφςμα 
COVID- 9 και ςυνυπιρξαν μαηί του ςτθ ςχολικι τ ξθ κατ  το ςαρανταοκτ ωρο πριν τθν ζναρξθ των 
ςυμπτωμ των του ι ζωσ και δζκα ( 0) θμζρεσ μετ  από αυτιν. 
2)         Οι μακθτζσ/τριεσ που ανικουν ςε διαφορετικό τμιμα από μακθτι/τρια που είναι επι ε αιωμζνο 
κροφςμα  OVID- 9 αλλ  παρακολοφκθςαν μαηί του μ κθμα/μακιματα ςτθν ίδια αίκουςα (π.χ. 
φροντιςτθριακό μ κθμα, ξζνθ  λϊςςα) κατ  το ςαρανταοκτ ωρο πριν τθν ζναρξθ των ςυμπτωμ των ι ζωσ 
και δζκα ( 0) θμζρεσ μετ  από αυτιν, εφόςον θ κοινι παρακολοφκθςθ μακθμ των διιρκεςε τουλ χιςτον 2 
(δφο) διδακτικζσ ϊρεσ, ζςτω και όχι ςυνεχόμενα. 
3)         Οι μακθτζσ/τριεσ που ςτο τμιμα τουσ δίδαξε εκπαιδευτικόσ που είναι επι ε αιωμζνο κροφςμα 
COVID- 9 κατ  το ςαρανταοκτ ωρο πριν τθν ζναρξθ των ςυμπτωμ των του ι ζωσ και δζκα ( 0) θμζρεσ μετ  
από αυτιν, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν ςε τμιμα με μακθτι/τρια που είναι επι ε αιωμζνο 
κροφςμα      - 9 κατ  το ςαρανταοκτ ωρο πριν τθν ζναρξθ των ςυμπτωμ των του ι ζωσ και δζκα ( 0) 
θμζρεσ μετ  από αυτιν, εφόςον θ διδαςκαλία διιρκεςε τουλ χιςτον δφο (2) διδακτικζσ ϊρεσ, ζςτω και όχι 
ςυνεχόμενα. 
4)         Μακθτισ/τρια ι μζλοσ του εκπαιδευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που είχε επαφι πρόςωπο-με-
πρόςωπο με επι ε αιωμζνο κροφςμα      - 9 κατ  το ςαρανταοκτ ωρο πριν τθν ζναρξθ των 



ςυμπτωμ των του ι ζωσ και δζκα ( 0) θμζρεσ μετ  από αυτιν ςε απόςταςθ μικρότερθ του εν μιςθ ( ,5) 
μζτρου,  ια χρονικό δι ςτθμα δεκαπζντε ( 5) λεπτϊν και  νω και χωρίσ ςωςτι χριςθ μ ςκασ εκ μζρουσ ενόσ 
από τουσ δυο ι εκ μζρουσ και των δφο, ςε εςωτερικό ι εξωτερικό χϊρο του ςχολείου, περιλαμ ανομζνου και 
του διαλείμματοσ, του μακιματοσ  υμναςτικισ ι  λλθσ δραςτθριότθτασ. 
5)         Μακθτισ/τρια ι μζλοσ του εκπαιδευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που είχε  μεςθ ςωματικι επαφι 
με επι ε αιωμζνο κροφςμα      - 9 (με ι χωρίσ ςυμπτϊματα) κατ  τθν περίοδο μεταδοτικότθτασ. 
6)         Μακθτισ/τρια ι μζλοσ του εκπαιδευτικοφ ι λοιποφ προςωπικοφ που είχε επαφι με αναπνευςτικζσ ι 
 λλεσ ςωματικζσ εκκρίςεισ επι ε αιωμζνου κροφςματοσ   VID- 9 (με ι χωρίσ ςυμπτϊματα) κατ  τθν 
περίοδο μεταδοτικότθτασ χωρίσ να ζχουν λθφκεί τα απαραίτθτα μζτρα προφφλαξθσ. 
7)         Οι μακθτζσ/τριεσ και τα μζλθ του εκπαιδευτικοφ ι λοιποφ προςωπικοφ που κατ  το ςαρανταοκτ ωρο 
πριν τθν ζναρξθ των ςυμπτωμ των κινικθκαν προσ ι από το ςχολείο μαηί με το επι ε αιωμζνο κροφςμα ςτο 
ίδιο ςχολικό λεωφορείο, ςτο ίδιο ταξί ι αν λο ο ιδιωτικό μεταφορικό μζςο. 
 

ςτ)     Όλα τα  τομα που εμπίπτουν ςτον παραπ νω οριςμό «ςτενισ επαφισ» επι ε αιωμζνου περιςτατικοφ 
COVID- 9 ςτθ ςχολικι μον δα, αφοφ ανα νωριςτοφν και κατα ραφοφν από τον υπεφκυνο      - 9 του ςχολείου 
πρζπει: 

1)         Να ςυνεχίςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και να μθν τεκοφν ςε κατϋ οίκον απομόνωςθ με τθν 
προχπόκεςθ: 
Ε ν πρόκειται  ια ανεμ ολίαςτουσ μακθτζσ/τριεσ ι μζλθ του εκπαιδευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, ι 
 τομα χωρίσ ιςτορικό νόςθςθσ το τελευταίο εξ μθνο, υπο  λλονται επιπλζον των δφο (2) υποχρεωτικϊν 
προλθπτικϊν ςυςτθματικϊν ελζ χων αν  ε δομ δα (αυτοδια νωςτικϊν ςτθν περίπτωςθ των 
μακθτϊν/τριϊν και ερ αςτθριακϊν δια νωςτικϊν ςτθν περίπτωςθ των μελϊν του προςωπικοφ) ςε 
δια νωςτικό ερ αςτθριακό ζλε χο με ταχεία δοκιμαςία ανίχνευςθσ αντι όνου (rapid test), που παρζχεται 
χωρίσ κόςτοσ, ςε δθμόςιουσ φορείσ πρωτο  κμιασ φροντίδασ υ είασ, δφο (2) φορζσ ςτο δι ςτθμα των επτ  
(7) θμερϊν μετ  τθν τελευταία επαφι με το επι ε αιωμζνο κροφςμα.  ποδεκτ  είναι και τα rapid test που 
μπορεί να πρα ματοποιθκοφν ιδία δαπ νθ ςε ιδιωτικ  ερ αςτιρια. 
Ειδικότερα: 
Ωσ θμζρα μθδζν (0) υπολο ίηεται θ θμζρα τθσ τελευταίασ επαφισ με το επι ε αιωμζνο κροφςμα. Τθν θμζρα 
μθδζν (0) ζωσ πρϊτθ ( ), κακϊσ και τθν θμζρα ζ δομθ (7) μετ  τθν τελευταία επαφι με το επι ε αιωμζνο 
κροφςμα διενερ οφνται τα επιπρόςκετα του ςυςτθματικοφ ελζ χου rapid tests. Τισ θμζρεσ τρίτθ (3) και 
πζμπτθ (5), οι μεν ανεμ ολίαςτοι μακθτζσ/τριεσ υπο  λλονται ςτον τακτικό τουσ αυτοδια νωςτικό ζλε χο, οι 
δε ανεμ ολίαςτοι εκπαιδευτικοί και μζλθ του λοιποφ προςωπικοφ υπο  λλονται ςτον τακτικό τουσ 
ερ αςτθριακό δια νωςτικό ζλε χο. 
Τα αποτελζςματα του ωσ  νω ελζ χου προςκομίηονται κ κε φορ  και κατα ρ φονται από τον υπεφκυνο 
COVID- 9 τθσ ςχολικισ μον δασ, ο οποίοσ τα καταχωρίηει ςτθ φόρμα ιχνθλ τθςθσ. Μετ  τθν π ροδο τθσ 
επταιμερθσ περιόδου ςυςτθματικισ ερ αςτθριακισ παρακολοφκθςθσ, τα  τομα που εμπίπτουν ςε αυτιν 
τθν κατθ ορία των ςτενϊν επαφϊν, εφόςον παραμζνουν αςυμπτωματικ  και ζχουν αρνθτικ  αποτελζςματα 
ςτα τεςτ που ζχουν πρα ματοποιθκεί, επιςτρζφουν ςτθ διαδικαςία τακτικοφ ελζ χου αν λο α με τθν 
κατθ ορία ςτθν οποία ανικουν *δφο (2) αυτοδια νωςτικοί ζλε χοι ε δομαδιαίωσ  ια τουσ μακθτζσ/τριεσ και 
δφο (2) ερ αςτθριακοί δια νωςτικοί ζλε χοι ε δομαδιαίωσ  ια τουσ εκπαιδευτικοφσ και τα λοιπ  μζλθ του 
προςωπικοφ+. 
2)         Ε ν πρόκειται  ια πλιρωσ εμ ολιαςμζνουσ ι νοςιςαντεσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου 
μακθτζσ/τριεσ ι μζλθ του εκπαιδευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, υπο  λλονται ςε προλθπτικό 
αυτοδια νωςτικό ζλε χο (self test), δφο (2) φορζσ και ειδικότερα, τθν θμζρα μθδζν (0) ζωσ πρϊτθ ( ) και τθν 
θμζρα ζ δομθ (7) μετ  τθν τελευταία επαφι με το κροφςμα. Μετ  τθν π ροδο τθσ επταιμερθσ περιόδου 
παρακολοφκθςθσ με τον αυτοδια νωςτικό ζλε χο, τα  τομα που εμπίπτουν ςε αυτιν τθν κατθ ορία των 
ςτενϊν επαφϊν, εφόςον παραμζνουν αςυμπτωματικ  και ζχουν αρνθτικ  αποτελζςματα ςτα τεςτ που ζχουν 
πρα ματοποιθκεί, δεν χρει ηεται να υπο λθκοφν περαιτζρω ςε κ ποια μορφι ςυςτθματικοφ προλθπτικοφ 
δια νωςτικοφ ελζ χου. 
Επιςθμαίνεται ότι και ςτισ δφο (2) παραπ νω κατθ ορίεσ, ε ν κ ποιο αποτζλεςμα ταχείασ δοκιμαςίασ 
ανίχνευςθσ αντι όνου (rapid test), απο εί κετικό, το  τομο αντιμετωπίηεται πλζον ωσ επι ε αιωμζνο 
περιςτατικό      -  9 και ακολουκοφνται οι προ λεπόμενεσ διαδικαςίεσ απομόνωςθσ και διαχείριςθσ 
κροφςματοσ. Στθν περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ ςε αυτοδια νωςτικό ζλε χο (self test), ακολουκεί 
επι ε αίωςθ με ταχεία δοκιμαςία ανίχνευςθσ αντι όνου (rapid test) ι εναλλακτικ  με μοριακό ζλε χο (P R). 
3)         Μακθτζσ/τριεσ ανεμ ολίαςτοι ι χωρίσ ιςτορικό νόςθςθσ το τελευταίο εξ μθνο που: ανικουν ςτο ίδιο 
τμιμα με μακθτι/τρια που είναι επι ε αιωμζνο κροφςμα      - 9 ι ανικουν ςε διαφορετικό τμιμα αλλ  
παρακολοφκθςαν μαηί του μ κθμα/μακιματα ςτθν ίδια αίκουςα (π.χ. φροντιςτθριακό μ κθμα, ξζνθ 



 λϊςςα) κατ  τθν περίοδο μεταδοτικότθτασ του κροφςματοσ (ςαρανταοκτ ωρο πριν τθν ζναρξθ των 
ςυμπτωμ των ζωσ και δζκα ( 0) θμζρεσ μετ  από αυτιν) εφόςον θ κοινι παρακολοφκθςθ μακθμ των 
διιρκεςε τουλ χιςτον δφο (2) διδακτικζσ ϊρεσ ι μετακινικθκαν με το ίδιο ταξί ι  λλο ιδιωτικό μεταφορικό 
μζςο ι ςχολικό λεωφορείο και κ κονταν ςτθ διπλανι κζςθ του ίδιου κρανίου, ςτο μπροςτινό ι πίςω κρανίο, 
ςτο πλα νό κρανίο *ε ν υπ ρχει και θ απόςταςθ είναι μικρότερθ του εν μιςθ ( ,5) μζτρου+, ςε διπλανι κζςθ 
ι ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ τθσ μπροςτινισ ι πίςω ςειρ σ από τθ κζςθ του επι ε αιωμζνου κροφςματοσ ςτο 
ςχολικό λεωφορείο υπο  λλονται ςε rapid test τισ θμζρεσ μθδζν (0) ζωσ πρϊτθ ( ) και ζ δομθ (7), από τθν 
τελευταία επαφι με το κροφςμα, κακϊσ και ςε self test κακθμεριν  ςτο μεςοδι ςτθμα μεταξφ των rapid test. 
Επιςθμαίνεται ότι  ια τουσ μακθτζσ/τριεσ που είναι πλιρωσ εμ ολιαςμζνοι και ανικουν ςτθν κατθ ορία 
αυτι (τθσ αυξθμζνθσ ε  φτθτασ με το επι ε αιωμζνο κροφςμα), δεν υπ ρχει διαφοροποίθςθ από τα 
προ λεπόμενα υπό το ςτοιχείο  . 

η)       Στθν περίπτωςθ δφο (2) ι περιςςότερων επι ε αιωμζνων περιςτατικϊν      - 9 που δια νϊςτθκαν εντόσ 
διαςτιματοσ δεκατεςς ρων ( 4) θμερϊν εφαρμόηονται όςα ορίηονται παραπ νω  ια τθν αντιμετϊπιςθ 
μεμονωμζνου κροφςματοσ. Ε ν δεν υπ ρχει επιδθμιολο ικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των κρουςμ των ςυςτινεται θ 
ςυνζχιςθ των κακθμερινϊν ςχολικϊν δραςτθριοτιτων με ςυνεπι και ςυςτθματικι εφαρμο ι των μζτρων 
προφφλαξθσ. Ε ν υπ ρχει επιδθμιολο ικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των κρουςμ των και ενδείξεισ ενδοςχολικισ 
μετ δοςθσ, θ λειτουρ ία τμιματοσ τθσ ςχολικισ μον δασ αναςτζλλεται μόνο όταν ο αρικμόσ των επι ε αιωμζνων 
κρουςμ των υπερ αίνει τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτο πενιντα τοισ εκατό (50%) ςυν ζνα ( ) του ςυνόλου των 
μακθτϊν/τριϊν που φοιτοφν ςτο ςυ κεκριμζνο τμιμα τθσ ςχολικισ μον δασ ςφμφωνα με το από 2.9.202  
πρακτικό τθσ 235θσ Συνεδρίαςθσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υ είασ ζναντι του κορωνο οφ      - 9. Δεν αναςτζλλεται 
θ λειτουρ ία κανενόσ τμιματοσ ςχολικισ μον δασ ειδικισ α ω ισ και εκπαίδευςθσ. 
Δι  ηϊςθσ εκπαιδευτικι λειτουρ ία των φροντιςτθρίων και των κζντρων ξζνων  λωςςϊν ςφμφωνα με τα μζτρα 
προςταςίασ και πρόλθψθσ που ορίηονται ςτθν υπό ςτοιχεία Δ α/ΓΠ.οικ.69543/3 . 0.2020 κοινι υπουρ ικι 
απόφαςθ. Για τθ ςυμμετοχι ςτο μ κθμα, οι μακθτζσ/τριεσ, υποψιφιοι/εσ και οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό 
προςωπικό των φροντιςτθρίων/κζντρων ξζνων  λωςςϊν που δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό εμ ολιαςμοφ ι 
 ε αίωςθ νόςθςθσ εντόσ του τελευταίου εξαμινου επιδεικνφουν ςτον υπεφκυνο του φροντιςτθρίου/κζντρου 
ξζνων  λωςςϊν, οι μεν μακθτζσ/τριεσ και υποψιφιοι/εσ  ε αίωςθ αρνθτικοφ αυτοδια νωςτικοφ ελζ χου (self test) 
που διενερ είται δφο (2) φορζσ τθν ε δομ δα, οι δε εκπαιδευτικοί και το λοιπό προςωπικό  ε αίωςθ αρνθτικοφ 
ερ αςτθριακοφ δια νωςτικοφ ελζ χου (rapid test ι P R) που διενερ είται δφο φόρεσ τθν ε δομ δα με δαπ νθ 
τουσ. 
Επιτρζπεται θ υλοποίθςθ ευρωπα κϊν προ ραμμ των ανταλλα ισ/ μετακίνθςθσ/υποδοχισ μακθτϊν/τριϊν και 
εκπαιδευτικϊν. Για τισ χερςαίεσ και καλ ςςιεσ μεταφορζσ, κακϊσ και  ια τισ αεροπορικζσ μετακινιςεισ, 
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, των θμεδαπϊν/αλλοδαπϊν εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και των θμεδαπϊν/αλλοδαπϊν 
μακθτϊν/τριϊν εφαρμόηονται οι διατ ξεισ του ςθμείου  8 τθσ παροφςασ, οι οποίεσ αφοροφν ςτουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ επι ί αςθσ του ςυνόλου των επι ατϊν, θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν, κακϊσ και θ υπό ςτοιχεία 
Δ α/ΓΠ.οικ.537 9/2.9.202  κοινι υπουρ ικι απόφαςθ «Προχποκζςεισ ειςόδου ςτθ Χϊρα προσ περιοριςμό τθσ 
διαςπορ σ του κορωνο οφ      - 9» (Β’ 4050), όπωσ εκ ςτοτε ιςχφει. Παρ λλθλα ιςχφουν οι κανόνεσ του 
Παραρτιματοσ   , που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Σε κ κε περίπτωςθ, υπόχρεοι προςκόμιςθσ 
των απαραίτθτων δικαιολο θτικϊν  ια τθ μετακίνθςθ είναι όλοι οι θμεδαποί και αλλοδαποί εκπαιδευτικοί και 
μακθτζσ/τριεσ οι οποίοι/εσ ςυμμορφϊνονται, κατ  τθν υποδοχι τουσ, και προσ τα λοιπ  μζτρα πρόλθψθσ και 
αντιμετϊπιςθσ κρουςμ των κορωνο οφ      - 9, που ιςχφουν ςτθ χϊρα υποδοχισ. 
 


