
Άνοιγμα σχολείων: Τα νέα μέτρα (ΚΥΑ 4054/4-9-21) 

Σύμφωνα με την από τις 3/9/21 ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για το άνοιγμα των σχολείων η 

διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου όσον αφορά την Covid 19 είναι υποχρεωτική για 

τους μαθητές/τριες του σχολείου. 

1.Από που θα προμηθεύονται τα self-test οι μαθητές ; 

Από τα φαρμακεία με το ΑΜΚΑ τους . 

2. Που θα δηλώνουν το σελφ τεστ ; 

Στην ψηφιακή πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ 

3. Ποιοι μαθητές δεν χρειάζεται να κάνουν σελφ-τεστ; 

Όσοι μαθητές είναι εμβολιασμένοι ή έχουν νοσήσει (το τελευταίο εξάμηνο) οι οποίοι θα 

δείχνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό στο σχολείο κατά την προσέλευση τους . 

4. Ποιοι μαθητές και Πότε πρέπει να κάνουν σελφ τεστ ; 

Οι μαθητές που είναι ανεμβολίαστοι θα πραγματοποιούν self-test, 2 φόρες την εβδομάδα 

κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και θα έχουν μαζί τους την δήλωση αρνητικού τεστ κατά την 

προσέλευση τους στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή. 

5. Πότε θα κλείνει ένα τμήμα; 

Ένα σχολικό τμήμα θα αναστέλλει τη δια ζώσης λειτουργία του και η διδασκαλία θα γίνεται 

μέσω τηλεκπαίδευσης όταν σε αυτό εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 στο 

50%+1 των μαθητών του 

6. Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 τι πρέπει να κάνουμε ; 

Το επιβεβαιωμένο κρούσμα απομακρύνεται από το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση 

για τουλάχιστον 10 ημέρες. 

7. Πότε μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο ; 

Επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την 

έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του 

πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων., Για την 

επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

8. Τι πρέπει να κάνουν όσοι θεωρούνται στενές επαφές ; 

Προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και για διάστημα 7 ημερών. 

9. Για τους ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο 

βρέθηκε κρούσμα ; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fself-testing.gov.gr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3q-KQmhggyYpwvw3rIJhn8ANFDWNjs9hK4dUQxBPjSxlTmH4yI40HIjEw&h=AT1bnrck_QdhrRPo2vy5wKXAD5R2APGNUeFyHXwKN3wVMletGR0QYelYh330LG-jTv1BWUCEG069L38ouFWXu8j-lW2uFRm7NlpN1cUc7V0UnT6Xe-FvL0wsz_y_vX1XdQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT13wEgkXu4qdhKrJfcwtnYryKxPivx2grl5BoDU9jdP-_Ub_q281XvlAVXGWrL_NNKw9c59mqY3i25BmBJtwU6pU6Iy9kdJ5YaIadCjy82yxeqWNCdTmPQbScmpoWLufD1vmpkSCFRcbHj_Oe1vzs6d-I7y


2 εργαστηριακά τεστ – rapid πέραν των προβλεπομένων. Ένα την ημέρα της τελευταίας 

επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα(ημέρα-0-) και ένα την7η ημέρα μετά την τελευταία 

επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την 3η και την 5η ημέρα μετά την τελευταία επαφή 

με το επιβεβαιωμένο κρούσμα υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (σελφτεστ). Μετά 

την 7η ημέρα και εφόσον παραμένουν χωρίς συμπτώματα οι μαθητές επιστρέφουν στην 

τυπική διαδικασία. Εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν δίπλα ή στο αμέσως εμπρός ή 

πίσω θρανίο από το κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ – self 

(τις ημέρες που δεν κάνουν τα 2 εργαστηριακά). 

10. Για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε 

κρούσμα ; 

Αυτοδιαγνωστικά τεστ – self ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται. Όλοι οι ανωτέρω 

επιβεβαιωτικοί έλεγχοι παρέχονται δωρεάν στα Σταθερά Σημεία Επιβεβαιωτικού Ελέγχου 

του ΕΟΔΥ 

11.Τι γίνεται όταν ένας μαθητής παρουσιάσει συμπτώματα συμβατά με την Covid 19; 

Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί 

με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται 

η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής /τρια βρίσκεται στη 

σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω εκ μέρους του υπεύθυνου διαχείρισης 

COVID-19 του σχολείου: 

- Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/της μαθητή/τριας. 

- Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, με 

επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας. 

- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την 

αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

- Ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με 

αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως 

ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, γίνεται διαγνωστικό 

τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν συστήνεται η διενέργεια 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, 

εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο, 

σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. 

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια 

μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, 

πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται 

συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ δεν είναι απαραίτητη η 

προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 



Μαθητής/τρια με συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο λοίμωξης COVID-

19 και σύμφωνα με την ιατρική αξιολόγηση μπορεί να είναι ύποπτο κρούσμα και για τον 

οποίο –ως εκ τούτου– συνιστάται διαγνωστικό τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε 

λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν προσέρχεται στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες 

από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) 

εικοσιτετράωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και να έχουν βελτιωθεί τα 

συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες 

του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. 

Εάν, ωστόσο, γίνει νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν αποτελεί λόγο ο/η 

μαθητής/τρια να μην επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, 

ήτοι παρέλευση δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων, πάροδος τριών (3) 

εικοσιτετραώρων απυρεξίας και βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. 

Γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ενημερώνει άμεσα το Διευθυντή ή τον 

υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του 

διαγνωστικού τεστ για COVID-19. 

Συμπτώματα λοίμωξης COVID-19 

 

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός 

και βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: 

• Δυσκολία στην αναπνοή  

• Μυαλγίες 

• Ρίγος 

• Πονοκέφαλος  

• Δυσκαταποσία 

• Ρινική καταρροή/συμφόρηση 

 • Ναυτία / έμετος 

• Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις 

 


