Καλησπέρα και χρόνια πολλά !
Σύμφωνα με την ΚΥΑ , Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2770, 5ης Μαΐου 2021 (1825 Β)
Τα σχολεία ανοίγουν στις 10 Μαΐου 2021. Οι μαθητές που θα προσέλθουν στο σχολείο θα
πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν την σχολική κάρτα με αρνητικό αποτέλεσμα του
αυτοδιαγνωστικού τεστ (Self test). Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται
δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του
άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και
Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι μαθητές και οι γονείς τους επισκέπτονται την
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για
COVID19» και ακολουθούν την διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το
αποτέλεσμα είναι αρνητικό εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα τη σχολική
κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής
κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να
υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών.
Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού
αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες
στην πλατφόρμα 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). Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι
γονείς/κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η
οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι
θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν
σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ).
ΥΓ 1.ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την
είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται
από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό
χώρο που έχει διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή περαιτέρω
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
ΥΓ 2 Παρακαλώ να ενημερωθεί αμέσως ο Διευθυντής του σχολείου δια τηλεφώνου, αν το
self test του μαθητή-τριας είναι θετικό.
Ο Διευθυντής

