
1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 10/1/2022 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19  
 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  
(ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ, ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ  Ή ΝΟΣΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ) 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Self test 24 ώρες πριν από την προσέλευση  
στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή 

Η δήλωση αποτελέσματος γίνεται στο edupass.gov.gr και  
σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος στο self-testing.gov.gr 

 
Σημείωση: Αν η δήλωση του αποτελέσματος γίνει στο edupass.gov.gr δεν χρειάζεται η προσκόμιση της σχολικής κάρτας στο σχολείο. Αν η 
δήλωση γίνει στο self-testing.gov.gr η προσκόμιση της σχολικής κάρτας στο σχολείο είναι υποχρεωτική. 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ edupass.gov.gr  

ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΙΣ 08:00 ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 
 

Στις περιπτώσεις που δεν θα γίνεται έγκαιρα η ανάρτηση στην πλατφόρμα edupass ή αντίστοιχα η επίδειξη σχολικής κάρτας οι μαθητές 
δεν θα εισέρχονται στη σχολική αίθουσα και θα παραμένουν στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στη σχολική μονάδα για την αποφυγή 
περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τους παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων 
μέτρων προστασίας. 

 
ΚΡΟΥΣΜΑ COVID - 19 

Εάν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση  για 5 ημέρες τουλάχιστον. Ο μαθητής μπορεί να 
επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα 
μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών και με υποχρεωτικό 
αρνητικό self test την 6η ημέρα από τον πρώτο θετικό εργαστηριακό έλεγχο. 
 



 
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID – 19 ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(στενές επαφές θεωρούνται όλοι οι μαθητές του τμήματος στο πρωινό και στο ολοήμερο πρόγραμμα) 
 

ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Ή ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΝΟΣΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 

• Μέρα 0-1 – rapid test 
• Μέρα 2 – self test 
• Μέρα 3 – self test 
• Μέρα 4 – self test 
• Μέρα 5 – rapid test 

 
Ως μέρα 0 χαρακτηρίζεται η τελευταία μέρα επαφής με το κρούσμα 

• Μέρα 0-1 – self test 
• Μέρα 3 – self test 
• Μέρα 5 – self test 

 
 
 
Ως μέρα 0 χαρακτηρίζεται η τελευταία μέρα επαφής με το κρούσμα 

 
ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID – 19 ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Ή ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΝΟΣΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Για τους μη εμβολιασμένους μαθητές, στην περίπτωση που είναι 
στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο 
διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, ακολουθείται η διαδικασία της 
πενθήμερης απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα 
και αποφυγής επαφής με άλλα άτομα. Την πέμπτη (5η) ημέρα από την 
τελευταία επαφή με το κρούσμα υποβάλλονται σε αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο και εφόσον το αποτέλεσμα αυτού είναι αρνητικό επιστρέφουν 
στις σχολικές δραστηριότητες την έκτη (6η) ημέρα, υπό την 
προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα 
συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση 
του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών.  

Οι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες μαθητές/τριες, στην περίπτωση που 
είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο 
διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δεν παραμένουν σε απομόνωση 
και συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, διενεργώντας τρία 
self test σε διάστημα πέντε (5) ημερών, και συγκεκριμένα τις ημέρες 0 
έως 1, 3 και 5 μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα.  
 

 


