
Αγαπητοί γονείς, 
 
Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί 
κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων. Εξαιρετικά 
σημαντικό είναι επίσης, στη περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα σε μια σχολική 
μονάδα, να περιχαρακωθεί η διασπορά ώστε να μειώσει τον αριθμό δευτερογενών 
κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
 
Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή 
πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο: 

 προσπάθεια για τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών- 
εκπαιδευτικών, όσο είναι εφικτό, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του 
σχολείου σε σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά δεν έρχονται 
σε επαφή μεταξύ τους 

 συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και 
νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών) 

 σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής 
χειρουργικής) τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, με μέριμνα 
για τη σχετική εκπαίδευση - στο σχολείο συνιστάται η ευρεία χρήση 
υφασμάτινης μάσκας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται και απλή χειρουργική 
μάσκα 

 καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή 
απολυμαντικού σε επιφάνειες 

 αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο 
άλλων ατόμων όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο 

 αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα 
συμβατά με COVID-19, προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες. 
 
Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι: 
πυρετός και 
βήχας.  
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: 

 Δυσκολία στην αναπνοή 

 Μυαλγίες 

 Ρίγος 

 Πονοκέφαλος 

 Δυσκαταποσία 

 Ρινική καταρροή/συμφόρηση 

 Ναυτία / έμετος 

 Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις 

  

Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:  
Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το 
σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. 



 
Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 

 Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού 

 Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, 

 μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας 

 Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής 

 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά 
αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε 
περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών 
εκκρίσεων) 

 Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε 
επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας 

 Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, 
εφόσον το παιδί εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα 
πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ 

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’ 
οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει 
κανονικά τη λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19- 

odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/). 
 
 
Όσον αφορά στο άτομο με επιβεβαιωμένο COVID-19:  

 Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στη σχολική μονάδα μετά την 
παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ 
την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη 
λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του (σε περίπτωση 
ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα του 
10ημέρου να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος 
ιατρού) εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε λειτουργία.  

 Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν 
απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.  

 
 
Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό 

 Ενημερώνεται άμεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας και ο 
ΕΟΔΥ 

 Ο ΕΟΔΥ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας για να γίνει η 
επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του 
κρούσματος (προσωπικού και παιδιών κλπ.), 

 Ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες 
των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα . 

 Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση 
τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο24 



ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη 
αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του 

 Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν 
απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.  

 
 
 
Όσον αφορά στις στενές επαφές του ατόμου με επιβεβαιωμένο COVID-19:  

 Αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών του επιβεβαιωμένου 
κρούσματος από τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 του σχολείου.  

 Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών θα 
απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της 
υγείας τους και, εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο σύμπτωμα συμβατό με 
COVID-19, θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες από την τελευταία επαφή με 
το επιβεβαιωμένο περιστατικό.  

 Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, άτομο που έχει θεωρηθεί 
στενή επαφή, εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19, θα πρέπει να 
υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο.  

 Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο 
περιστατικό.  

 Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την 
ολοκλήρωση του 14ημέρου.  

 Δε συνιστάται καθολικός εργαστηριακός έλεγχος των ασυμπτωματικών 
στενών επαφών.  

 Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που 
έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για 
εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:  

 Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 
10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει 
ασυμπτωματικό).  

 Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την 
ολοκλήρωση του 14ημέρου.  

 Επιπρόσθετα, η απομάκρυνση παιδιών/ ή άλλων τμημάτων ή και ολόκληρου 
του σχολείου θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την εκτίμηση 
κινδύνου που θα προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών. 

 




