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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τη λειτουργία των
σχολείων
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεννόηση με το
Υπουργείο Υγείας, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής που
εξέτασε την επιδημιολογική εικόνα των σχολείων και στην οποία συμμετέχουν
λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του
Υπουργείου Υγείας και μέλη της συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής,
ανακοινώνει ότι:
1. Τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους με φυσική
παρουσία.
2. Συστήνεται στους γονείς/κηδεμόνες όπως τα παιδιά τους, άνω των 6 ετών,
κάνουν χρήση της προστατευτικής μάσκας εντός του σχολικού χώρου
(αυστηρή σύσταση).
3. Προτρέπονται οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης όπως
προχωρήσουν σε διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (ρινική
δειγματοληψία για τους ανήλικους) στα παιδιά τους πριν την επαναλειτουργία
των σχολείων, μετά τις διακοπές του Πάσχα.
4. Με την επαναλειτουργία των σχολείων, μετά τις διακοπές του Πάσχα, θα
διενεργηθούν έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (ρινική
δειγματοληψία για τους ανήλικους) και στα παιδιά που φοιτούν στις Δ΄-Στ΄
τάξεις Δημοτικών σχολείων με βάση πρόγραμμα, το οποίο θα γνωστοποιηθεί
έγκαιρα στα σχολεία.

Αναθεώρηση πρωτοκόλλου για αποδέσμευση των στενών επαφών από τον
υποχρεωτικό περιορισμό
•

•

Αρχικά, υπενθυμίζεται ότι οι στενές επαφές καθορίζονται από συγκεκριμένα
κριτήρια σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο. Κατά την διαδικασία της
ιχνηλάτησης ζητείται από το κρούσμα να δηλώσει τις επαφές που είχε δυο
ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων ή δυο μέρες πριν το τεστ
(σε περίπτωση ασυμπτωματικών κρουσμάτων).
Οι στενές επαφές υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση (PCR test) μετά από
διευθέτηση ραντεβού από τα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας και παράλληλα
λαμβάνουν οδηγίες μέσω γραπτού μηνύματος για αυτοπεριορισμό.

•

•
•

•
•

•

Συγκεκριμένα, οι στενές επαφές τίθενται σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό
για 14 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα ανεξαρτήτως
εργαστηριακού αποτελέσματος (ημέρα επαφής ορίζεται ως ημέρα μηδέν).
Οι στενές επαφές μπορούν να αποδεσμευτούν νωρίτερα ΜΟΝΟ με αρνητικό
PCR την 7η ημέρα από οποιοδήποτε εγκεκριμένο εργαστήριο.
Η αποδέσμευση την 7η ημέρα με αρνητικό PCR ισχύει μόνο για τις στενές
επαφές και όχι για τα θετικά κρούσματα.
Σε περίπτωση που οι στενές επαφές δεν απομονωθούν από το θετικό κρούσμα
(π.χ. γονείς που προσέχουν ανήλικο παιδί, φροντιστές που φροντίζουν άτομα
που δεν αυτοεξυπηρετούνται, κτλ), τότε η ημέρα έναρξης της απομόνωσης
τους ανανεώνεται με καινούργια ημέρα μηδέν από την ημέρα αποδέσμευσης
του θετικού κρούσματος, αφού μέχρι την τελευταία ημέρα πριν την
αποδέσμευσή του το θετικό άτομο είναι εν δυνάμει μεταδοτικό.
Οι στενές επαφές δεν αποδεσμεύονται από τον Προσωπικό τους Ιατρό
αλλά μόνο με το πέρας των ημερών που περιγράφονται πιο πάνω.
Νοείται ότι οι στενές επαφές δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται τα σημεία
δειγματοληψίας rapid test, καθώς υπάρχει κίνδυνος διασποράς του ιού
στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους και θα πρέπει να περιμένουν
ενημέρωση από τα Ιατρεία Δημόσιας Υγείας για προγραμματισμό ραντεβού.
Οι στενές επαφές μπορούν να επικοινωνούν με το 1474 για γενικές
πληροφορίες για την COVID-19

Διαχείριση θετικών περιστατικών COVID-19:
•

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι άτομο με θετικό αποτέλεσμα μετά από rapid test
αντιγόνου είτε PCR test (μοριακή εξέταση) από οποιοδήποτε σημείο
δειγματοληψίας, οφείλει να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτοαπομόνωσης, να τεθεί
σε αυτοπεριορισμό και να ενημερώσει τον Προσωπικό του Ιατρό.
• Νοείται ότι δεν θα πρέπει να επισκεφθεί οποιοδήποτε άλλο σημείο
δειγματοληψίας rapid test για επανάληψη του τεστ, καθώς υπάρχει
κίνδυνος διασποράς του ιού στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Από το Σχολείο

