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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, 17 ΜΑΙΟΥ 2021
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (RAPID TEST)
Σας ενημερώνουμε ότι στις 17/5/21 οι μαθητές θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο το
αποδεικτικό αρνητικού αποτελέσματος ταχείας εξέτασης COVID-19 που θα έχει
διενεργηθεί τις προηγούμενες τρεις ημέρες (72 ώρες) από τις κινητές μονάδες του
Υπουργείου Υγείας ή από εγκεκριμένο ιδιωτικό Χημείο. Δεν θα γίνονται δεκτά αποτελέσματα
από εξέταση σε Φαρμακείο ή τεστ σάλιου.
Παρακαλούμε όπως για δική σας ευκολία παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του
Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τυχόν δημιουργία
κέντρων κινητής μονάδας δειγματοληψίας -κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακουγια μαθητές και τους συνοδούς τους μόνο.
Εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδεικτικού όσοι μαθητές έχουν νοσήσει από τον
Sars Covid-2 από τις 19/11/2020 και μετά. ΟΜΩΣ θα πρέπει να παρουσιάσουν στο σχολείο
–εάν δεν το έχουν ήδη πράξει- είτε το ηλεκτρονικό μήνυμα αποδέσμευσης από το Υπουργείο
Υγείας είτε τη βεβαίωση αποδέσμευσης από τον προσωπικό τους ιατρό.
Επομένως στις 17 Μαΐου 2021 οι μαθητές:
1. Θα μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο από τις δύο ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ
(ανατολική και βόρεια) που θα ανοίξουν στις 7:10 π.μ.
2. Θα επιδεικνύουν στους Βοηθούς Διευθυντές που θα βρίσκονται στην είσοδο το
αποδεικτικό αρνητικού αποτελέσματος για το Covid-19.
3. Αμέσως μετά θα γίνεται δειγματοληπτική θερμομέτρηση και θα κατευθύνονται προς
την αίθουσα του τμήματός τους για την Ώρα Υπευθύνου Τμήματος.
4. Μόλις κτυπήσει το κουδούνι, θα πρέπει να παραδώσουν στον Υπεύθυνο Καθηγητή
το αποδεικτικό αρνητικού αποτελέσματος ταχείας εξέτασης COVID-19, για να
μπορέσουν να εισέλθουν στην αίθουσα διδασκαλίας.
5. Να σημειωθεί ότι όσοι μαθητές παρουσιαστούν στο σχολείο χωρίς να προσκομίσουν
το πιο πάνω αποδεικτικό θα πρέπει να αποχωρήσουν από το σχολείο κατόπιν
επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ να προβαίνουν σε
διαγνωστικό έλεγχο ταχείας εξέτασης. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι θα διενεργούνται στον χώρο
του σχολείου από συνεργεία δειγματοληψίας σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα
ανακοινωθεί αργότερα.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ όσοι μαθητές δεν προβαίνουν σε εβδομαδιαίο
διαγνωστικό έλεγχο δυστυχώς δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στο σχολείο, θα
μπορούν όμως να παρακολουθούν μαθήματα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Οι μαθητές όμως που βρίσκονται σε περιορισμό (είτε ως επιβεβαιωμένα κρούσματα είτε ως
στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος) θα παρακολουθούν μαθήματα σύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σημειώστε ότι σε περίπτωση που μαθητής παρουσιάσει συμπτωματολογία ύποπτη για
κορωνοϊό -έστω κι αν έχει αποδεικτικό (rapid test) με αρνητικό αποτέλεσμα- θα καλούνται
άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες να τον παραλάβουν και να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό
τους γιατρό. Ο μαθητής με την επιστροφή του στο σχολείο είναι υποχρεωμένος να
παρουσιάσει διαγνωστικό έλεγχο PCR με αρνητικό αποτέλεσμα και βεβαίωση
αποδέσμευσης από τον προσωπικό του γιατρό.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μαθητές συνεχίζουν την αυστηρή εφαρμογή των ατομικών
μέτρων προστασίας.
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