
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 



 Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 

4054/04.09.2021 τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9 η 

προσέλευση των μαθητών/τριων στο σχολείο 

θα γίνει μόνο με:  

Αρνητικό αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) 

δηλωμένο στην πλατφόρμα self-

testing.gov.gr (σχολική κάρτα) ή 

 Βεβαίωση εμβολιασμού ή 

 Βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου 

εξαμήνου 



 Σε όλους τους χώρους του σχολείου η χρήση 

προστατευτικής μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! 

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικών τεστ (self 

test)  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους/τις 

μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

 



Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός 

έλεγχος(self test) διενεργείται δύο φορές την 

εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και 

έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

προσέλευση στη σχολική μονάδα. 



 Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει 

συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε 

παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου 

του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και 

ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των 

γονέων/κηδεμόνων.  

 

  

 



 Στη συνέχεια  γίνεται Ιατρική αξιολόγηση με 

πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων. 

Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, 

ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο 

κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει 

εναλλακτική διάγνωση, γίνεται διαγνωστικό 

τεστ για COVID-19.  

 Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν 

συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού 

ελέγχου (self test) αλλά ταχεία δοκιμασία 

ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 

 



Σε περίπτωση που  ο/η μαθητης/τρια 

ανιχνευθεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα  τότε 

παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον. 

 Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο 

σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 

δέκα (10) ημερών από την έναρξη των 

συμπτωμάτων και την πάροδο τριών (3) 

εικοσιτετραώρων από την πλήρη 

υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη 

αντιπυρετικών), καθώς και τη βελτίωση 

των άλλων συμπτωμάτων. 



Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον ορισμό 

«στενής επαφής» επιβεβαιωμένου 

περιστατικού COVID-19 στη σχολική μονάδα, 

αφού αναγνωριστούν και καταγραφούν από 

τον υπεύθυνο COVID-19 του σχολείου πρέπει: 

  1) Να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους 

και να μην τεθούν σε κατ΄ οίκον 

απομόνωση με την προϋπόθεση:  



 Οι ανεμβολίαστους μαθητές/τριες ή χωρίς 
ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, 
υποβάλλονται επιπλέον των δύο (2) 
υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών 
ελέγχων ανά εβδομάδα (self test) σε 
διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με ταχεία 
δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), 
που παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους 
φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο (2) 
φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών μετά 
την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα. Αποδεκτά είναι και τα rapid test που 
μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε 
ιδιωτικά εργαστήρια. 

 



 Ειδικότερα: Ως ημέρα μηδέν (0) υπολογίζεται 

η ημέρα της τελευταίας επαφής με το 

επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα μηδέν 

(0) έως πρώτη (1), καθώς και την ημέρα 

έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή με το 

επιβεβαιωμένο κρούσμα διενεργούνται τα 

επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου, 

rapid tests. Τις ημέρες τρίτη (3) και πέμπτη 

(5), οι ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες 

υποβάλλονται στον τακτικό τους 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο(self test). 



 Τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου 

προσκομίζονται κάθε φορά και 

καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 

της σχολικής μονάδας. 



 Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή 

νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου 

μαθητές/τριες  υποβάλλονται σε προληπτικό 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), δύο (2) 

φορές και ειδικότερα, την ημέρα μηδέν (0) 

έως πρώτη (1) και την ημέρα έβδομη (7) μετά 

την τελευταία επαφή με το κρούσμα. 



 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες με τη βοήθεια 

όλων μας και τη συνεργασία θα καταφέρουμε 

να ξεπεράσουμε και φέτος τα εμπόδια της 

πανδημίας. 

 Υπεύθυνη covid: κ Τσουκνικά τηλ. 

6944736564 

 Τηλ. Διευθύντριας: 6973042088 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ! 


