
2ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας 

 
Ενημέρωση γονέων για τη δια ζώσης λειτουργία του σχολείου  

και το self test από 10-5-2021 
 
Λόγω της επικείμενης έναρξης της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου, από την Δευτέρα 10-5-
2021, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα εξής : 
 

SELF TEST για μαθητές/τριες 
   

 Η χρήση της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας αυτοελέγχου self test κατ΄ οίκον, είναι 
υποχρεωτική, δύο φορές την εβδομάδα, για όλους τους/τις μαθητές/τριες, με την 
προσκόμιση-εμφάνιση της σχολικής κάρτας για COVID-19, που θα ελέγχεται κάθε Δευτέρα 
και Πέμπτη, το πρωί, στην είσοδο του σχολείου και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 
Το self test συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 
προσέλευση στο σχολείο, την Δευτέρα και την Πέμπτη. Οι μαθητές θα έχουν μαζί τους, τη 
σχολική κάρτα όλες τις μέρες μέχρι την διενέργεια του επόμενου τεστ και σε κάθε 
περίπτωση που ζητηθεί, χωρίς να την παραδίδουν.  

 Ο/Η μαθητής/τρια που δεν θα προσκομίσει-εμφανίσει τη σχολική κάρτα για COVID-19, 
δεν θα μπορεί να εισέρχεται στο σχολείο.  

 Οι μαθητές/τριες που δεν θα έρχονται τη Δευτέρα ή την Πέμπτη, αλλά έρχονται άλλη μέρα 
της εβδομάδας, θα ελέγχονται την πρώτη μέρα που εμφανίζονται στο σχολείο.  

 Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή. 
Τα βήματα είναι τα εξής: 
Όλοι οι μαθητές/τριες είναι δικαιούχοι των αυτοδιαγνωστικών τεστ και διατίθενται ήδη 
δωρεάν στα φαρμακεία τα επόμενα αυτοδιαγνωστικά τεστ, από την Τετάρτη 5-5-2021, τα 
οποία καλείστε να παραλάβετε, για να υποβληθείτε σε διαδικασία αυτοελέγχου για την 
Δευτέρα 10-5-2021. 
Μπορείτε να προμηθευτείτε  από το φαρμακείο, το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την 
Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021. 
Για τους ανήλικους μαθητές/τριες το δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι 
γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ) του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων 
(γονέων/κηδεμόνων). Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και 
ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται στο σπίτι, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους 
μαθητές/τριες, ο έλεγχος θα διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. 
Συστήνεται το τεστ να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

προσέλευση στο σχολείο, την Δευτέρα και την Πέμπτη, το πρωί. 
Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος, οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ και αφού πιστοποιηθούν από το σύστημα, 

επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID19» και ακολουθούν τη διαδικασία 

υποβολής του αποτελέσματος.     

Ακολουθείτε τη διαδρομή:  

https://self-testing.gov.gr/


self-testing.gov.gr  Σχολική κάρτα για COVID-19  Σύνδεση  Κωδικοί Taxisnet   …..  
ή στο https://dilosi.services.gov.gr/login?template=COVID19-SCHOOL-
CARD&next=/templates/COVID19-SCHOOL-CARD/create/&     
Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, σχολική 

κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε και την υπογράφετε ως 

γονείς/κηδεμόνες του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας. Σε περίπτωση αδυναμίας 

εκτύπωσης, μπορείτε να συντάξετε και να υπογράψετε χειρόγραφη δήλωση που θα 

περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, προσέχοντας να αντιγράψετε σωστά και τον 

κωδικό που σας δίνετε, επάνω και αριστερά της σχολικής κάρτας.    

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, σχολική 

κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε και την υπογράφετε ως 

γονείς/κηδεμόνες του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας. Σε περίπτωση αδυναμίας 

εκτύπωσης, μπορείτε να συντάξετε και να υπογράψετε χειρόγραφη δήλωση που θα 

περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, προσέχοντας να αντιγράψετε σωστά και τον 

κωδικό που σας δίνετε, επάνω και αριστερά της σχολικής κάρτας. Στη συνέχεια 

μεταβαίνετε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές 

είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/, για δωρεάν επαναληπτικό 

έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής 

εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες 

μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθώντας 

τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, 

ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.  

Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από 

δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, 

ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την 

παραπάνω βεβαίωση.  

 Οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, 

σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/.  

 Η απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test , γίνεται ως εξής: 

Αν το τεστ είναι αρνητικό, απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων. 

Αν το τεστ είναι θετικό, απορρίπτεται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα 

σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες. 

Τα απόβλητα των self–test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και δεν 

απορρίπτονται στις αποχετεύσεις. 

 Αν το αποτέλεσμα είναι "μη έγκυρο", παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης σε δημόσια 
δομή που εμφανίζεται στη λίστα: https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf .  

 Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων 

μαθητών/τριων, μπορούν να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή 

PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση των 

γονέων/κηδεμόνων, έως και εβδομήντα δύο (72) πριν από την προσέλευση στην σχολική 

μονάδα, την Δευτέρα (μόνο για rapid test ή PCR test ισχύουν οι 72 ώρες). 
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Για κάθε ενδεχόμενο, επισυνάπτουμε το έντυπο της «Σχολικής Κάρτας για COVID-19 για 
ανήλικους/ες μαθητές/τριες» και δύο βίντεο με οδηγίες χρήσης του Self Test.  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

 Οι μαθητές θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το σχολείο σύμφωνα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα διαφοροποιημένης προσέλευσης και αποχώρησης και με τα διαφορετικά 
διαλείμματα ανά τμήμα, που εφαρμοζόταν και πριν την αναστολή λειτουργίας του 
σχολείου.  

 Η πρωινή ζώνη, το ολοήμερο σχολείο και η χορήγηση σχολικών γευμάτων θα 
λειτουργήσουν κανονικά. Οι μαθητές που τρώνε σχολικό γεύμα και δεν είναι στο 
ολοήμερο σχολείο, θα σχολούν κανονικά στις 13:45. 

 Προβλέπεται  η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη 

ληφθεί: 

- η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,  

- η χρήση της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας αυτοελέγχου self test 

- τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,  

- οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,  

- η χρήση αντισηπτικών,  

- οι σχολαστικοί καθαρισμοί,  

- οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,  

- τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων 
πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά. 

 
Για κάθε νεώτερη ενημέρωση, θα υπάρξει κοινοποίηση μέσω των emails σας και στην ιστοσελίδα 
του σχολείου. 
 
 
Με εκτίμηση 
Ο Δ/ντής 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Υ.Γ.  1   Επισυνάπτονται : 
Σχολική Κάρτα self test για covid-19 για ανήλικους/ες μαθητές/τριες  
Δήλωση αποτελέσματος self test για covid-19 για ενήλικες 
και βίντεο 
Self test εύκολα και απλά | Οδηγίες χρήσης 
https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE    
Με το self test, επιστρέφουν τα παιδιά στο σχολείο 
https://www.youtube.com/watch?v=Zbjqa0aggKI       
 
 
Υ.Γ.  2  Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο, αρκετοί μαθητές/τριες, να μην έχουν την δυνατότητα να 
εκτυπώσουν τη «Σχολική Κάρτα self test για covid-19 για ανήλικους/ες μαθητές/τριες», θα 
υπάρχει το έντυπο αυτό, όλες τις μέρες, στο γραφείο των δασκάλων, ώστε να διανέμεται στους 
μαθητές, που θα το ζητήσουν, για κάθε επόμενη χρήση.   

https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE
https://www.youtube.com/watch?v=Zbjqa0aggKI

