
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 

Αγαπητοί γονείς, 

Αν ένα παιδί βρεθεί θετικό σε selftest τότε το δηλώνετε στο edupass 

και πρέπει να κάνετε rapidtest ή μοριακό τεστ για να επιβεβαιωθεί. Αν κι 

αυτό είναι θετικό τότε το παιδί πρέπει να μπει 5 ημέρες καραντίνα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να ενημερώνετε το σχολείο για το θετικό αποτέλεσμα 

του rapid ή μοριακού τεστ τηλεφωνικώς ή αν είναι κλειστό το σχολείο με 

sms.  

Αρχίζουμε και μετράμε από την επόμενη του τεστ (μοριακού ή 

rapid). Την 5η ημέρα το βράδυ το παιδί πρέπει να κάνει SELF TEST στο 

σπίτι και αν είναι αρνητικό και δεν έχει συμπτώματα γυρνάει στο σχολείο 

την 6η ημέρα. Αν είναι θετικό τότε παραμένει στο σπίτι και κάνει κάθε 

μέρα SELF TEST μέχρι να βγει αρνητικό. Πρέπει να ειδοποιήσετε το σχολείο 

για την παραμονή στο σπίτι. 

 Σε περίπτωση που υπάρχει θετικό κρούσμα στο σπίτι οι μαθητές 

που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν ΝΟΣΗΣΕΙ το τελευταίο τρίμηνο έρχονται 

κανονικά στο σχολείο και κάνουν selftest την 1,3,5η ημέρα μετά την 

επαφή με το κρούσμα. Οι υπόλοιποι μένουν 5 ημέρες καραντίνα και 

ακολουθούν τις οδηγίες. Για να μη μετρήσουν οι απουσίες πρέπει το παιδί 

που είναι κρούσμα ή έχει κρούσμα στο σπίτι και έμεινε καραντίνα να 

φέρει αποδεικτικό θετικού αποτελέσματος στο σχολείο όταν αυτό 

εκδοθεί. Όταν υπάρχει κρούσμα στο τμήμα και χρειάζεται να γίνει 

ιχνηλάτηση των επαφών, οι μαθητές που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν 

ΝΟΣΗΣΕΙ το τελευταίο τρίμηνο κάνουν selftest και οι υπόλοιποι πηγαίνουν 

να κάνουν rapidtest 

Για να μπορούν να κάνουν rapidtest θα πρέπει να συνοδεύονται 

από τον κηδεμόνα ή να έχουν μαζί τους υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα 

σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Υπεύθυνη δήλωση μπορεί να βγει 

εύκολα μέσω του gov.gr. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουμε 

οποιαδήποτε απορία σας.  

Ευχόμαστε υγεία στους μαθητές και τις οικογένειές τους. 
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