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Πληροφορείστε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας οι μαθητές Γυμνασίου θα 
επιστρέψουν στα σχολεία με φυσική παρουσία στις 2 Απριλίου 2021.  
 
Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η προσκόμιση αποδεικτικού αρνητικού 
αποτελέσματος ταχείας εξέτασης COVID-19 που θα έχει διενεργηθεί τις 
προηγούμενες δύο ημέρες. (Τα σημεία δειγματοληψίας ανακοινώνονται καθημερινά 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Τύπου και Πληροφοριών: pio.gov.cy ή σε 
εγκεκριμένο ιδιωτικό κλινικό εργαστήριο, με δικά σας έξοδα ) 
 
Επομένως στις 2 Απριλίου 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 Yπεύθυνο 
Καθηγητή του τμήματος τους το αποδεικτικού αρνητικού αποτελέσματος 
ταχείας εξέτασης COVID-19, για να μπορέσουν να εισέλθουν στην αίθουσα 
διδασκαλίας. 

 
5. Να σημειωθεί ότι όσοι μαθητές δεν προσκομίσουν το πιο πάνω αποδεικτικό θα 

πρέπει να αποχωρήσουν από το σχολείο κατόπιν επικοινωνίας με τους 
γονείς/κηδεμόνες.  

 
6. Κατά τη διάρκεια της Εμβόλιμης περιόδου ο ΥΚΤ θα ζητήσει επίσης από τους 

μαθητές του να παραδώσουν τα Έντυπα Συγκατάθεσης υπογεγραμμένα 
από τους γονείς/κηδεμόνες για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων ταχείας 
εξέτασης στον χώρο του σχολείου.  

 
Σημειώστε 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 πρόγραμμα που θα 
δοθεί αργότερα.  
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΠΑΝ όσοι μαθητές δεν προβαίνουν σε εβδομαδιαίο 
διαγνωστικό έλεγχο δυστυχώς δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στο σχολείο, 
ούτε και να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως. Σημειώστε επίσης ότι εξ 
αποστάσεως μαθήματα δικαιούνται ΜΟΝΟ όσοι μαθητές βρίσκονται σε περιορισμό 



(είτε ως επιβεβαιωμένα κρούσματα είτε ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου 
κρούσματος). 
Επομένως προτρέπονται όλοι οι γονείς/κηδεμόνες όπως ενθαρρύνουν και δώσουν 
τη συγκατάθεσή τους για τους εβδομαδιαίους διαγνωστικούς ελέγχους των παιδιών 
τους. Το Έντυπο Συγκατάθεσης θα μπορείτε να το τυπώσετε από την ιστοσελίδα μας 
ή να το παραλάβετε από τη Γραμματεία του σχολείου.   
 
Σε περίπτωση που γονέας/κηδεμόνας δεν συγκατατίθεται να προβαίνει το παιδί του σε 
εβδομαδιαίο διαγνωστικό έλεγχο, θα πρέπει το συντομότερο να ενημερώσει τη 
Γραμματεία του σχολείου και να αποστείλει γραπτή δήλωση.  
 
Σημειώστε ότι σε περίπτωση που μαθητής παρουσιάζει 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 με τη μέθοδο PCR με αρνητικό 
αποτέλεσμα.  
 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μαθητές συνεχίζουν την αυστηρή εφαρμογή των 
ατομικών μέτρων προστασίας και των πρωτοκόλλων. 
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