
10/1/2022: Άνοιγμα ςχολείων και self test 
 

 

Σφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ του ΥΠΑΙΘ, τα ςχολεία κα λειτουργιςουν δια ηώςθσ από τθ Δευτζρα,  
10 Ιανουαρίου 2022. Θα υπάρξει, όμωσ, επιπλζον ζλεγχοσ για αποτροπι τθσ διάδοςθσ του SARS-CoV-2. 
Συγκεκριμζνα: 
 

Α. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
Aπό τθν Τετάρτθ, 5/1/2021 κα γίνεται θ δωρεάν διάκεςθ self-test ςε μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ. Τα self 
test κα δίνονται ζωσ και το Σάββατο, 8/1/2022, ενϊ κατά τθν αργία των Θεοφανίων, τθν Πζμπτθ 6/1, από 
εφθμερεφοντα φαρμακεία. Το self-test πραγματοποιείται ζωσ και 24 ϊρεσ πριν από τθν προςζλευςθ. 
 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 
1. Τθν 1θ εβδομάδα (10/1 ωσ και 14/1), κα κάνουν και κα δθλϊςουν ςτο edupass, τρία (3) self test:  

 τθν Κυριακι, 9/1 για τθν προςζλευςθ τθσ Δευτζρασ, 10/1 

 τθ Δευτζρα, 10/1 για τθν προςζλευςθ τθσ Τρίτθσ, 11/1 

 τθν Πζμπτθ, 13/1 για τθν προςζλευςθ τθσ Παραςκευισ, 14/1 
2. Από τθ 2θ εβδομάδα (17/1 και μετά),  κα γίνονται όπωσ και πριν και κα δθλϊνονται ςτο edupass,      
δφο (2) self test εβδομαδιαία:  

 Τθ Δευτζρα, 17/1/2022 για τθν προςζλευςθ τθσ Τρίτθσ 

 Τθν Πζμπτθ, 20/1/2022 για τθν προςζλευςθ τθσ Παραςκευισ 
Προςοχι:  Οι δθλϊςεισ για πιςτοποιθτικά εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ ι αρνθτικοφ ράπιντ τεςτ ι ςελφ 
μακθτϊν που φοιτοφν ςε δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςυνεχίηουν να υποβάλλονται ςτθν πλατφόρμα 
edupass.gov.gr 
 

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ 
 

1. Σε περίπτωςθ κροφςματοσ ςτθν τάξθ, κα γίνονται πλζον αυξθμζνοι ζλεγχοι ςε όλο το τμιμα: 

 Όλοι οι ανεμβολίαςτοι ςυμμακθτζσ κα κάνουν δωρεάν τεςτ, κάκε μζρα, για 5 θμζρεσ. 
Συγκεκριμζνα, κα κάνουν δφο rapid test και ζνα self-test ςε διάςτθμα πζντε θμερϊν κακϊσ και τα δφο 
ςτακερά self-test τθν εβδομάδα, άρα 5 τεςτ ςε 5 θμζρεσ.  

 Οι εμβολιαςμζνοι ςυμμακθτζσ κα κάνουν ςφνολο 3 self-test δωρεάν εκείνεσ τισ θμζρεσ. 

 Οι ανεμβολίαςτοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν και αυτοί 5 τεςτ ςε 5 ημζρεσ: δφο rapid test και ζνα self-
test , επιπλζον των δφο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.   

 Οι εμβολιαςμζνοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self-test δωρεάν την εβδομάδα.  
 

2. Σι κα γίνεται αν μακθτισ διαγνωςτεί κετικόσ ςε COVID-19; Για πόςο καιρό προβλζπεται 
καραντίνα; Πότε και με ποιουσ όρουσ επιςτρζφει ςτο ςχολείο;  

 

Αν ζνασ μακθτισ διαγνωςτεί κετικόσ ςτον COVID-19, τότε κα μπαίνει ςε απομόνωςθ για 5 θμζρεσ 
τουλάχιςτον. Η απομόνωςθ κα διακόπτεται μετά από 5 θμζρεσ: (α) εφόςον δεν υπάρχουν 
ςυμπτϊματα, ι τα ςυμπτϊματα μετά το πενκιμερο – προεξάρχοντοσ του πυρετοφ – υποχωροφν, και 
(β) με αρνθτικό self-test. Εάν ο πυρετόσ ςυνεχίηει ι υπάρχει κετικό self-test (ι rapid test) τεςτ, θ 
απομόνωςθ κα παρατείνεται.  
 

3. Σι προβλζπεται για μακθτζσ που είναι ςτενι επαφι με κροφςμα επιβεβαιωμζνου περιςτατικοφ 
COVID-19 εκτόσ ςχολείου, π.χ., υπάρχει κροφςμα ςτο ςπίτι;  

 

 Αν πρόκειται για μθ εμβολιαςμζνουσ μακθτζσ, τότε παραμζνουν ςε απομόνωςθ για 5 θμζρεσ, και 
διενεργοφν self-test τθν 5θ θμζρα μετά τθν επαφι με το κροφςμα.  

 Αν πρόκειται για εμβολιαςμζνουσ μακθτζσ, τότε προςζρχονται ςτο ςχολείο κανονικά και κάνουν 
τρία ςελφ τεςτ τισ θμζρεσ 0-1, 3 και 5-7. Ωσ θμζρα 0 κεωρείται θ θμζρα επαφισ με το κροφςμα.  

 
 
 



4. Σι ιςχφει για τουσ ανεμβολίαςτουσ μακθτζσ που ζχουν νοςιςει;  
 

Οι ανεμβολίαςτοι μακθτζσ ι εκπαιδευτικοί που ζχουν νοςιςει εντόσ του τελευταίου τριμινου ζχουν το 
ίδιο κακεςτϊσ με τουσ εμβολιαςμζνουσ μακθτζσ ι εκπαιδευτικοφσ αντίςτοιχα και ςυνεπϊσ κάνουν  
self test, όπωσ περιγράφεται πιο πάνω ςτο  Α. ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ και δθλώνουν το αποτζλεςμα 
ςτο edupass.gov.gr  
  
Συγκεκριμζνα: 

 τα πιςτοποιθτικά νόςθςθσ που εκδόκθκαν από τισ 5.7.2021 ζωσ και τισ 31.10.2021 είτε κατόπιν 
εργαςτθριακοφ ελζγχου με τθ μζκοδο PCR είτε κατόπιν ελζγχου με τθ χριςθ ταχείασ ανίχνευςθσ 
αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid test) παραμζνουν ςε ιςχφ ζωσ εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ 
μετά από τον πρϊτο κετικό ζλεγχο και πάντωσ όχι πζραν τθσ 31/1/2022.  

 Η ιςχφσ των πιςτοποιθτικϊν νόςθςθσ που εκδόκθκαν από τθν 1/11/2021 ζωσ και τισ 4/12/2021 
είτε κατόπιν εργαςτθριακοφ ελζγχου με τθ μζκοδο PCR είτε κατόπιν ελζγχου με τθ χριςθ ταχείασ 
ανίχνευςθσ αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid test) διαρκεί για ενενιντα (90) θμζρεσ.  

 

 Γ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 

Όλεσ οι άλλεσ προβλζψεισ του πρωτοκόλλου, όπωσ θ υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςε εςωτερικοφσ και  
εξωτερικοφσ χϊρουσ, θ τιρθςθ αποςτάςεων, τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ και υγιεινισ, κ.ά. εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. 
 
 


