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Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης 
COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας 

σχολικών τμημάτων ή σχολείων 

17 Μαΐου 2021 

 

Στην παρούσα έκδοση των οδηγιών «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων 
περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής 
λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων» (17 Μαΐου 2021) περιλαμβάνονται οι οδηγίες 
της προηγούμενης έκδοσης (11 Νοεμβρίου 2020) με ορισμένες τροποποιήσεις, που 
αποσαφηνίζουν ορισμένα σημεία και περιλαμβάνουν επεξηγήσεις σχετικά με τη 
συστηματική διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test). 

Συνοπτικά, οι κυριότερες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: 

1. Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο επιστροφής επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο 
σχολείο:10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων εφόσον έχει παρέλθουν τρία 24ωρα 
απυρεξίας (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και βελτίωσης των συμπτωμάτων, ενώ 
σημειώνεται ότι σε σπάνιες ειδικές καταστάσεις (πολύ σοβαρή νόσηση, ανοσοκαταστολή) 
το διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα 
με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για την επιστροφή 
επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο δεν χρειάζεται να γίνει νέο τεστ και 
σημειώνονται διευκρινιστικές λεπτομέρειες για τη διενέργεια συστηματικού 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μετά από επιβεβαιωμένη λοίμωξη. 

2. Διευκρινίσεις για το θέμα της ιατρικής βεβαίωσης. Αποσαφηνίζεται ρητά ότι για την 
επιστροφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Tο ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις μαθητών που 
εκδήλωσαν συμπτώματα τα οποία τελικά δεν αποδόθηκαν σε COVID-19. 

3. Διευκρινίσεις σχετικά με την καραντίνα στενών επαφών κρούσματος εάν έχει προηγηθεί 
εμβολιασμός ή νόσος 

4. Διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή λειτουργίας τμήματος, τμημάτων ή ολόκληρης 
σχολική μονάδας 
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1. Υπεύθυνος COVΙD-19 στο σχολείο  

 Σε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων υπεύθυνος διαχείρισης 
COVID-19 και ο αναπληρωτής του. 

 Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 κάθε σχολικής μονάδας: 
o Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και 

τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19. 
o Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις οικογένειες των παιδιών, την οικεία Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. Οι ανωτέρω Διευθύνσεις επικοινωνούν με τον ΕΟΔΥ (για 
συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου) και την Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (για συνδρομή στην ιχνηλάτηση επαφών). 

o Ενημερώνεται για τις τρέχουσες οδηγίες σχετικά με θέματα COVID-19 σε 
εκπαιδευτικές μονάδες και την αντιμετώπισή τους. 

o Έχει την ευθύνη για την τήρηση αρχείου καταγραφής απουσιών που σχετίζονται με 
συμπτώματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με COVID-19 (βλ. 
Παράρτημα, δεύτερη ενότητα) για μαθητές και προσωπικό και την παρακολούθηση 
της πραγματοποίησης από αυτούς διαγνωστικού τεστ για COVID-19 και του 
αποτελέσματός του. 

o Διαμορφώνει λίστα ατόμων του Τμήματος της σχολικής τάξης όπου εκδηλώθηκε το 
κρούσμα και παρέχει σχετικές πληροφορίες στον φορέα ιχνηλάτησης των επαφών. 

o Έχει την ευθύνη διαμόρφωσης, εξοπλισμού και λειτουργίας του προκαθορισμένου 
χώρου απομόνωσης περιστατικού που εκδηλώνει συμπτώματα που μπορεί να 
εμφανιστούν σε παιδί με COVID-19 στο σχολείο. 

 
 

2. Διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων 
 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30518/2021, η διενέργεια 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες τους/τις 
εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία 
περιλαμβάνονται στο σχετικό ΦΕΚ. (https://www.e-nomothesia.gr/kat-
ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-d1a-gp-oik-27707-2021.html) 
 

 Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με 
τις τρέχουσες οδηγίες που αποτυπώνονται στην σχετική ΚΥΑ (Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/2021, ΦΕΚ 
1825/Β/5-5-2021). Συστήνεται  ο έλεγχος να διενεργείται κατά προτίμηση όσο το δυνατό πιο 
κοντά χρονικά προ της προσέλευσης στη σχολική μονάδα, την ημέρα έναρξης της σχολικής 
εβδομάδας και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση (π.χ Κυριακή απόγευμα 
έως Δευτέρα πρωί, εφόσον η σχολική εβδομάδα ξεκινά Δευτέρα). Η συχνότητα διενέργειας του 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου 
Παιδείας.  
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 Η συστηματική διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων: 
o αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο για την έγκαιρη αναγνώριση ασυμπτωματικού 

ατόμου με νόσο COVID-19 και τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 στις 
σχολικές μονάδες και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις δέσμες των λοιπών 
προληπτικών μέτρων (μάσκες, φυσική απόσταση, μέτρα ατομικής υγιεινής, αερισμός 
χώρων και υγιεινή περιβάλλοντος). Δεδομένων των περιορισμών που υφίστανται στην 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, επισημαίνεται ότι 
αφενός μεν το αρνητικό αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
χαλάρωσης των εφαρμοζόμενων μέτρων στο σχολικό περιβάλλον, αφετέρου δε το 
θετικό αποτέλεσμα χρειάζεται επιβεβαίωση. 

o δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει/καθυστερεί τη στρατηγική εργαστηριακού ελέγχου σε 
άτομο που εμφανίζει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στο πλαίσιο λοίμωξης 
COVID-19. Άτομα με συμπτώματα, θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό 
εργαστηριακό έλεγχο με ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή με μοριακό 
έλεγχο (RT-PCR) σε δομή υγείας, ακόμη και εάν διαθέτουν πρόσφατο αρνητικό 
αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. 

 Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό 
COVID-19, επιστρέφει στη σχολική μονάδα μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από 
την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του 
πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων(σε 
περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο 
διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη 
του θεράποντος ιατρού) και εξαιρείται της υποχρέωσης του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για 
διάστημα 90 ημερών από τη διάγνωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκδήλωσης 
συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε νόσο COVID-19, κατά τη διάρκεια του 
διαστήματος αυτού, θα πρέπει να γίνεται διαγνωστικός εργαστηριακός έλεγχος με ταχύ τεστ 
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή με μοριακό έλεγχο (RT-PCR) σε δομή υγείας. 

 
 

3. Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19 

3.Α) Διαχείριση μαθητή που εκδηλώνει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν 
σε παιδί με λοίμωξη COVID-19 

 Εάν ένας μαθητής εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη 
COVID-19 (βλ. Παράρτημα, δεύτερη ενότητα) εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει 
στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. 

 Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη 
COVID-19 (βλ. Παράρτημα, δεύτερη ενότητα) όταν βρίσκεται στο σχολείο, γίνονται τα 
παρακάτω εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19: 

o Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού 
o Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, 

μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας 
o Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα 

άτομο/α που το φροντίζουν 
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o Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και –
σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων– 
ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου). 

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

o Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε 
συνεργασία με αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, το παιδί 
χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική 
διάγνωση (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα), πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα 
διαγνωστικό τεστ για COVID-191. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή,  ΔΕΝ 
συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). 

o Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον 
(εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε 
νοσοκομείο), 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/). 

 Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι το παιδί ΔΕΝ πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα 
COVID-19(βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα), τότε το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο 
σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο (πέρα από COVID-19) 
πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι 
διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
ιατρικής βεβαίωσης. 

 Μαθητής με συμπτώματα που συνιστούν κλινικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός 
παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19 (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα)και για τον 
οποίο –ως εκ τούτου– συνιστάται διαγνωστικό τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε 
λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν πρέπει να προσέλθει στο σχολείο για 10 
ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι να έχουν συμπληρωθεί τρία 24ωρα 
απυρεξίας(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικού) και να έχουν βελτιωθεί τα συμπτώματα. Για την 
επιστροφή στο σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου. 

3.Β) Διαχείριση μέλους του προσωπικού που εκδηλώνει συμπτώματα που μπορεί 
να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 

 Εάν ένα μέλος του προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε 
άτομο με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και με 
ευθύνη του ειδοποιείται το σχολείο. 

 Εάν ένα μέλος του προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε 
άτομο με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το χώρο του 
σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους. Αν χρειαστεί να περιμείνει στο 
σχολείο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, παραμένει σε απομόνωση στον καθορισμένο 
χώρο φορώντας απλή χειρουργική μάσκα και τηρώντας τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στην ενότητα 1.Α για τους μαθητές. 

 Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία του ίδιου και εφόσον, σύμφωνα με την 

                                                 
1 Μοριακό τεστ (PCR) ή ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου. 
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κρίση του θεράποντος ιατρού, το μέλος του προσωπικού χαρακτηριστεί ως ύποπτο 
κρούσμα COVID-19χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), πρέπει να 
γίνει κατά προτεραιότητα διαγνωστικό τεστ για COVID-191. 

 Εν αναμονή του αποτελέσματος, το μέλος του προσωπικού παραμένει σε απομόνωση 
κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε 
νοσοκομείο)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/). 

 

3.Γ) Σε περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε 
ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι ΘΕΤΙΚΟ για τον νέο κορωνοϊό 

 Γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ή το μέλος του προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον 
υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας ή/και τον/την διευθυντής/τρια της 
σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ γιαCOVID-19.  

 Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου: 
1/ επικοινωνεί:  Α) με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο 
μαθητής, Β)  με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
2/ αποστέλλει την ίδια μέρα δελτίο ιχνηλάτησης (Συνημμένο 1): Α) στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (στοe-mail:schools@civilprotection.gr), Β) στη Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  
 Επίσης, φροντίζει να γίνει ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή απολυμαντικού 
στις επιφάνειες των χώρων του σχολείου όπου κινήθηκε το κρούσμα. 

 Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για 
συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, Β) 
με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για συνδρομή στην ιχνηλάτηση των επαφών 
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, Γ) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για 
γνωμοδότηση προς αυτήν (Συνημμένο 2) σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας 
τμήματος ή τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας. 

 Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένοCOVID-19 
o Ο μαθητής ή το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-

19 πρέπει απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για 
τουλάχιστον 10 ημέρες. Η απομόνωση του ασθενούς γίνεται κατ’ οίκον (εκτός εάν η 
κατάσταση της υγείας του επιβάλλει νοσηλεία σε νοσοκομείο). Κατά τη διάρκεια της 
απομόνωσης, ο μαθητής ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 
πρέπει: 

(1) Να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, 
ξένες γλώσσες, αθλητισμός) καθώς και από κάθε άλλη «ανεπίσημη» 
μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού περιβάλλοντος (π.χ. 
περίπατοι ή παιχνίδι έξω, συναντήσεις με άλλους κλπ.). 

(2) Να αποφεύγει με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα κάθε επαφή με 
ευάλωτα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή 
νόσο. 

(3) Να λαμβάνει συστηματικά μέτρα προφύλαξης κατά την επαφή του με τα 
άτομα που διαμένουν μαζί του στην ίδια κατοικία: χρήση ιδιαίτερου 

https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/
mailto:schools@civilprotection.gr


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟSARS-CoV-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 

δωματίου εάν είναι δυνατόν, αυστηρή τήρηση απόστασης πάνω από 1,5 
μέτρο και χρήση μάσκας από όλους στο σπίτι (και ιδιαίτερα από τον ασθενή) 
σε κάθε άμεση επικοινωνία, συστηματική υγιεινή χεριών από όλους στο 
σπίτι (συχνό πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού 
χεριών), καλός αερισμός των χώρων του σπιτιού, χρήση διαφορετικής 
τουαλέτας ή και μπάνιου εάν είναι δυνατόν, χωριστή λήψη γευμάτων (στο 
ιδιαίτερο δωμάτιό του εφόσον είναι δυνατό), εφαρμογή απολυμαντικού σε 
επιφάνειες κοινής χρήσης (π.χ. κοινή οικιακή χλωρίνη σε αραίωση 1:50 – βλ. 
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/). 

 Επιστροφή στο σχολείο: άτομα με επιβεβαιωμένο COVID-19 (διάρκεια απομόνωσης) 
o Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση 

τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο τριών 
24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) 
ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων(σε περίπτωση ασθενών με πολύ 
σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη 
των συμπτωμάτων να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του 
θεράποντος ιατρού)· είναι προφανές ότι η επιστροφή μαθητή στο σχολείο θα γίνει 
εφόσον το τμήμα φοίτησης βρίσκεται σε λειτουργία. 

o Για την επάνοδο στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η 
διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής 
βεβαίωσης. 

o Εάν, ωστόσο, παρά τις συστάσεις γίνει νέο τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό 
δεν αποτελεί λόγο το παιδί να μην επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου (δηλ. παρέλευση 10 ημερών από την 
έναρξη των συμπτωμάτων και πάροδος τριών 24ώρων απυρεξίας και βελτίωση των 
άλλων συμπτωμάτων, με τις απαραίτητες προσαρμογές σε πολύ σοβαρή νόσο ή 
ανοσοκαταστολή). (Αυτό ισχύει γιατί ο ιός μπορεί να ανιχνεύεται με μοριακό έλεγχο 
για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την ανάρρωση, παρότι το άτομο δεν είναι 
μεταδοτικό.) 

o Η διάρκεια της απομόνωσης των ασθενών σχετίζεται με την «περίοδο 
μεταδοτικότητας», δηλ. το χρονικό διάστημα που ένας ασθενής μπορεί να 
μεταδώσει τον ιό (για COVID-19: σε τυπικές περιπτώσεις48 ώρες πριν την έναρξη 
των συμπτωμάτων έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν – βλ. Παράρτημα). 

o Μετά την παρέλευση του συστηνόμενου χρόνου απομόνωσης του θετικού 
περιστατικού, συστήνεται εξαίρεση από τη συστηματική διενέργεια 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για διάστημα 90 ημερών από τη διάγνωση. 

 Μέτρα για τις στενές επαφές ατόμου με επιβεβαιωμένοCOVID-19: 
o Πρέπει γρήγορα να γίνεται αναγνώριση και καταγραφή των στενών επαφών του 

επιβεβαιωμένου κρούσματος από τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 του 
σχολείου (βλ. Συνημμένο 1). 

o Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των στενών επαφών πρέπει να 
απομακρυνθούν από το σχολείο και να παραμείνουν στο σπίτι τους (ή σε άλλο 
χώρο που θα οριστεί)σε 10ήμερη «καραντίνα». Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης 
καραντίνας, οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού που είναι στενές επαφές 
επιβεβαιωμένου κρούσματος πρέπει:  

 Να εφαρμόζουν σχολαστικά τα μέτρα(1)έως(3) της παραπάνω ενότητας 
«Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένο COVID-19». 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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 Να παρακολουθούν στενά την υγεία τους –και με συχνή θερμομέτρηση– για 
τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με 
COVID-19 (βλ. Παράρτημα, δεύτερη ενότητα). 

o Τα άτομα (μαθητές ή μέλη του προσωπικού) που θεωρούνται στενές επαφές 
επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την 
παρέλευση 10 ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα COVID-19, εφόσον 
είναι ασυμπτωματικά, με την προϋπόθεση διενέργειας εντός 24ώρου από την 
προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό 
αποτέλεσμα. Ειδικότερα: 

  Η ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα θεωρείται ημέρα 0 
 Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την ημέρα 10  
 Για την επιστροφή στο σχολείο την ημέρα 11, θα πρέπει το αποτέλεσμα του 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τη 10η ημέρα να είναι αρνητικό 

o Εάν κατά τη διάρκεια της 10ημερης καραντίνας, άτομο που είναι στενή επαφή 
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και παραμένει ασυμπτωματικό, έχει 
αυτοδιαγνωστικό τεστ θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση και ακολουθεί 
την επιβεβαιωτική διαδικασία 

o Εάν, κατά τη διάρκεια της 10ήμερης καραντίνας, άτομο που έχει θεωρηθεί στενή 
επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος εκδηλώσει συμπτώματα που πληρούν τα 
κριτήρια του ύποπτου κρούσματος COVID-19 (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα), θα 
πρέπει να υποβληθεί σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με μοριακό τεστ ή ταχύ 
τεστ ανίχνευσης αντιγόνου(rapid test). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή,  
ΔΕΝ συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). 

 Εάν το διαγνωστικό τεστ1 είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19. 

 Εάν το διαγνωστικό τεστ1 είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την 
ολοκλήρωση του 10ημέρου, συνεχίζει με τους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους 
και αντιμετωπίζεται ανάλογα με την εκάστοτε κλινική διάγνωση σε 
συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. 

o Μετά την επιστροφή στο σχολείο και έως την ολοκλήρωση περιόδου 14 ημερών 
από την τελευταία επαφή με το κρούσμα COVID-19, θα πρέπει να υπάρχει 
αυξημένη εγρήγορση για την ενδεχομένη εκδήλωση συμπτωμάτων που πληρούν τα 
κριτήρια του ύποπτου κρούσματος COVID-19 (βλ. Παράρτημα, πρώτη ενότητα). Στην 
περίπτωση αυτή,  το άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή επιβεβαιωμένου 
κρούσματος θα πρέπει να υποβληθεί σε διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με 
μοριακό τεστ ή ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου(rapid test).Επισημαίνεται ότι στην 
περίπτωση αυτή,  ΔΕΝ συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 
test). 

 Εάν το διαγνωστικό τεστ1 είναι θετικό: αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19. 

 Εάν το διαγνωστικότεστ1 είναι αρνητικό: συνεχίζει με τους 
αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και αντιμετωπίζεται ανάλογα με την εκάστοτε 
κλινική διάγνωση σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. 

o Τα άτομα που βρίσκονται στον στενό περίγυρο στενών επαφών επιβεβαιωμένου 
κρούσματος COVID-19 –και ως εκ τούτου αποτελούν στενές επαφές των στενών 
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επαφών του κρούσματος– δεν συνιστάται να απέχουν από το σχολείο ή να 
υποβληθούν σε άλλο διαγνωστικό τεστ, πλην του συστηματικού αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου για COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ποιοι θεωρούνται «στενές επαφές» ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 
o Κλειδί για τον προσδιορισμό των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος 

COVID-19είναι η «περίοδος μεταδοτικότητας» της νόσου, δηλ. όσοι ήρθαν σε στενή 
επαφή με του κρούσμα κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως 
και 10 ημέρες μετά από αυτήν (βλ. Παράρτημα για ακριβή ορισμό περιόδου 
μεταδοτικότητας). Σε γενικές γραμμές, στενές επαφές στο χώρο του σχολείου 
θεωρούνται: 

 Οι μαθητές που πηγαίνουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19(εφόσον είχαν παρουσία στο σχολείο 
κατά την περίοδο μεταδοτικότητας). 

 Οι μαθητές που πηγαίνουν σε τμήμα στο οποίο δίδαξε για τουλάχιστον δύο 
διδακτικές ώρες (κατά την περίοδο μεταδοτικότητας) εκπαιδευτικός που 
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.  

 Οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες (κατά 
την περίοδο μεταδοτικότητας) σε τμήμα όπου πηγαίνει μαθητής που είναι 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. 

 Οι μαθητές ή μέλη του προσωπικού που είχαν άμεση κοντινή επαφή 
κάποιας διάρκειας με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (κατά την περίοδο 
μεταδοτικότητας), δηλ. επαφή σε απόσταση <1,5 μέτρο, για χρονικό 
διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας· ή είχαν επαφή με 
αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις. 

 Στο Παράρτημα περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις στενών 
επαφών στο σχολείο. 

 Εξαιρούνται της 10ήμερης καραντίνας, εκπαιδευτικοί και μέλη προσωπικού που 
έχουν πλήρως εμβολιαστεί και έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων 
από την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού τους σχήματος (δηλαδή ≥2 εβδομάδες μετά 
την λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου, εάν το εμβόλιο χορηγείται σε 2 δόσεις, ή 
την λήψη μιας δόσης εάν το εμβόλιο χορηγείται σε μία δόση) και με την προϋπόθεση 
ότι η στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα συμβαίνει εντός 6 μηνών από την 
ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους και είναι ασυμπτωματικοί. 

 Καραντίνα 10 ημερών δεν θα πρέπει να τηρείται και από ασυμπτωματικό άτομο το 
οποίο έχει ήδη νοσήσει με COVID-19και ήρθε σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα, εφόσον η έκθεση συνέβη εντός 6 μηνών από την αρχική νόσο του. 

 Στις δύο αυτές περιπτώσεις απαιτείται επαγρύπνηση για ενδεχόμενη εκδήλωση 
συμπτωμάτων ύποπτων για λοίμωξη COVID-19 για 14 ημέρες μετά την έκθεση, 
αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης διασποράς του ιού SARS-CoV-2 και 
συστηματικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.    
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3.Δ)Σε περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε 
ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ για τον νέο κορωνοϊό 

 Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 
ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη 
βελτίωση των συμπτωμάτων του – καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις 
ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. 

 Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο ιατρικής 
βεβαίωσης. 

3.Ε) Εν αναμονή του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ 

 Έως την έκδοση του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ, το άτομο που πληροί τα 
κριτήρια του ύποπτου κρούσματος COVID-19 παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον 
απομόνωση(εφόσον έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία 
σε νοσοκομείο).Η περαιτέρω διαχείριση θα γίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα. 

 Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο σχολείο με 
οδηγία για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και το τμήμα του μαθητή (ή στο οποίο 
δίδαξε εκπαιδευτικός) λειτουργεί κανονικά. 
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4. Διαχείριση δύο ή τριών επιβεβαιωμένων περιστατικώνCOVID-19 που 
διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών 
Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 

- Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου 
1. επικοινωνεί:  Α) με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία 
φοιτούν οι μαθητές, Β)  με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
2.αποστέλλει την ίδια μέρα δελτία ιχνηλάτησης (Συνημμένο 1): Α) στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (στοe-mail:schools@civilprotection.gr), Β) στη  Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

- Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για 
συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, Β) με τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για συνδρομή στην ιχνηλάτηση των επαφών των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, Γ) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για 
γνωμοδότηση προς αυτήν (Συνημμένο 2) σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος 
ή τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας. 

Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων 
• Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη 

συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης. (Θεωρείται ότι τα κρούσματα αποτελούν 
ανεξάρτητα συμβάντα) 

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων και ενδείξεις 
ενδοσχολικής μετάδοσης (χωρίς να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή 
μεταξύ τους εκτός της σχολικής μονάδας) 

• Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σχολικής κοινότητας από τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-
19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών 

• Ενίσχυση μέτρων προφύλαξης στο σχολικό περιβάλλον: 
o τήρηση αποστάσεων 
o υγιεινή χεριών  
o αναπνευστική υγιεινή 
o καθαριότητα περιβάλλοντος 

• Γίνεται επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου 
• Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, 

θα αποφασιστεί εάν και με τι εύρος θα εφαρμοστεί εργαστηριακός έλεγχος στο σχολείο 
καθώς και η έκταση των μέτρων αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας 
(τμημάτων κρουσμάτων, άλλο τμήμα, περισσότερα τμήματα κλπ.). 
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5.Διαχείριση τεσσάρων ή περισσοτέρων επιβεβαιωμένων περιστατικών 
COVID-19που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών 
 
Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του σχολείου 

1. επικοινωνεί:  Α) με τις οικογένειες των παιδιών του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία 
φοιτούν οι μαθητές, Β)  με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
2.αποστέλλει την ίδια μέρα δελτία ιχνηλάτησης (Συνημμένο 1): Α) στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας (στοe-mail:schools@civilprotection.gr), Β) στη  Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

- Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για 
συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, Β) με τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας για συνδρομή στην ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων COVID-19, Γ) με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για γνωμοδότηση προς αυτήν 
(Συνημμένο 2) σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή –σε ειδικές 
περιπτώσεις– όλης της σχολικής μονάδας. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης από τον ΕΟΔΥ και την εκτίμηση 
κινδύνου, θα αποφασιστεί εάν και με τι εύρος θα εφαρμοστεί εργαστηριακός έλεγχος στο σχολείο 
καθώς και η έκταση της αναστολής των εκπαιδευτικών λειτουργιών(τμήματα των κρουσμάτων, 
άλλο τμήμα, περισσότερα τμήματα κλπ.). 
  

Τονίζεται ότι η εμφάνιση 4 ή περισσότερων κρουσμάτων* σε ένα σχολείο ΔΕΝ 
πρέπει να οδηγεί αυτόματα και με ευκολία στην αναστολή της λειτουργίας όλης της 

σχολικής μονάδας.  

Προϋπόθεση για την επιλογή αυτή είναι η διερεύνηση και κατά το δυνατόν 
τεκμηρίωση του ενδεχομένου ενδοσχολικής μετάδοσης και διασποράς, μετά από 
ουσιαστική εκτίμηση κινδύνου και αξιολόγηση των τοπικών επιδημιολογικών και 

ιολογικών δεδομένων 

*Στα κρούσματα αυτά δεν θα πρέπει να προσμετρώνται  τα περιστατικά ενδο-
οικογενειακής ή άλλης εξωσχολικής μετάδοσης. 

mailto:schools@civilprotection.gr
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ή ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 

Η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας τμημάτων σχολικής μονάδας ή ολόκληρης της 
σχολικής μονάδας λαμβάνεται από τον Διευθυντή Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από 
γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας ή του αντικαταστάτη του (Παράρτημα 2). Για τη σχετική γνώμη και 
απόφαση λαμβάνονται υπόψη οι παραπάνω οδηγίες καθώς και τα τοπικά επιδημιολογικά και 
κοινωνικά δεδομένα. 

Εφόσον καταγράφεται τουλάχιστον ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 σε μαθητή  ή σε 
μέλος του προσωπικού, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη για την ενημέρωση 
α/ του Διευθυντή της οικείας Α΄βάθμιας ή Β΄βάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β/ του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας ή του αντικαταστάτη του. 

Εφόσον αποφασιστεί η αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων του σχολείου ή όλης της 
σχολικής μονάδας, ενημερώνεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και με ευθύνη του οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες. Επίσης, με ευθύνη του Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, καταχωρείται στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος myschoolη 
πληροφορία για την αναστολή αυτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματοςCOVID-19 
Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:  
- πυρετός (Θ > 37,5oC) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα 
- βήχας 
- δύσπνοια 
- ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη 
- γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος) 

ΚΑΙ  

απουσία εναλλακτικής διάγνωσης (π.χ. στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα, ουρολοίμωξη κλπ.) 
 
 
Συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδιά με COVID-19 
Σε παιδιά με COVID-19μπορεί να εμφανιστούν αφενός τα συμπτώματα της προηγούμενης 
ενότητας (που αποτελούν τα κριτήρια ύποπτου κρούσματος) και αφετέρου ορισμένα άλλα 
συμπτώματα, τα οποία περιλαμβάνουν: πονοκέφαλο, πονόλαιμο, μυαλγίες, ρίγος, καταβολή 
δυνάμεων, κοιλιακό πόνο, ναυτία. Ωστόσο, τα συμπτώματα αυτά από μόνα τους, δηλαδή χωρίς 
κάποιο από τα συμπτώματα της προηγούμενης ενότητας, ΔΕΝ αρκούν για να χαρακτηριστεί ένα 
παιδί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. 
 
 
Περίοδος μεταδοτικότητας 

 Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του έως και τη 
λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ 
τουλάχιστον τρία 24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού(χωρίς τη λήψη 
αντιπυρετικών) ΚΑΙ τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων(σε περίπτωση ασθενών με πολύ 
σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι μεγαλύτερο και 
να φθάσει τις 20 ημέρες, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού). 

 Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν έως και 10 
ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του τεστ. 

 
 
Ορισμός στενής επαφής στη σχολική μονάδα 

Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται: 

 Οι μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-
19και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν). 

 Οι μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19αλλάπαρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα 
(π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κλπ.)κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν)ως εξής: 

α/ όλοι οι μαθητές στην αίθουσα εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε 
δύο (2) διδακτικές ώρες ή περισσότερο (συνολικά και όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενες ώρες). 
β/ οι μαθητές που κάθονταν σε διπλανό θρανίο ή το αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο 
εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε μία (1) διδακτική ώρα, 

με ή χωρίς πυρετό 
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 Οι μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε συστηματικά εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες 
μετά από αυτήν)καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν συστηματικά σε τμήμα με μαθητή 
που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν). 
[«δίδαξε/δίδαξαν συστηματικά»: τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες συνολικά (όχι κατ’ 
ανάγκη συνεχόμενες ώρες) μέσα στο διάστημα του 48ωρου πριν την έναρξη των συμπτωμάτων 
(ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν)] 

 Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες 
μετά από αυτήν) σε απόσταση <1,5μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή 
χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο (ή εκ μέρους και των δύο) σε εσωτερικό ή 
εξωτερικό χώρο του σχολείου, περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήματος 
γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας.  

 Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας. 

 Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές 
εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19(με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο 
μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 

 Στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος (μαθητή ή μέλους του προσωπικού) που 
χρησιμοποιεί σχολικό λεωφορείο: 

α/ εάν το κρούσμα έκανε σωστή χρήση μάσκας στις διαδρομές που μετείχε και έγιναν κατά 
τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), 
στενή επαφή –υπό τυπικές συνθήκες– θεωρείται κάθε άτομο που σε κάποια διαδρομή 
εντός αυτού του χρονικού διαστήματος καθόταν σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση 
της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος, 
β/ εάν το κρούσμα δεν έκανε σωστή χρήση μάσκας στις διαδρομές που μετείχε και έγιναν 
κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από 
αυτήν), θα πρέπει να γίνει ειδική εκτίμηση κινδύνου για να οριστούν οι στενές επαφές. 

 Οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού που κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων 
κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο ταξί ή ανάλογο 
ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 
ΦΟΡΜΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(Αποστέλλεται συμπληρωμένο από τον ΥπέυθυνοCOVID-19 στην ηλεκτρονική διεύθυνση schools@civilprotection.gr 
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας) 

 

Ημερομηνία δήλωσης: └──┴──┘/└──┴──┘/└──┴──┘ 

ΣχολικήΜονάδα:....................................................Δ/νση Εκπαίδευσης:......................................................... 

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Διαχείρισης COVID-19:................................................................................ 

Τηλ. επικοινωνίας Υπευθύνου Διαχείρισης COVID-19:............................................................................... 

 

Τμήμα 1. Στοιχεία επιβεβαιωμένου κρούσματος 

Κατηγορία κρούσματος:  Μαθητής/τρια [  ]    Εκπαιδευτικός [  ]    Λοιπό Προσωπικό [  ] ........................................................... 

Ονοματεπώνυμο:............................................................................................ Φύλο: Άρρεν [  ]   Θήλυ [  ] 

Στοιχεία Κηδεμόνα:.......................................................................................................................... 

Ημερ.Γέννησης:└──┴──┘/└──┴──┘/└──┴──┘  Τάξη/Τμήμα:........................................................... 

Τόπος κατοικίας: Περιφερειακή ενότητα (Νομός):...................................................... Δήμος:...................................................................... 

Πόλη/χωριό:.........................................................................  Τηλ.ασθενούς/οικογένειας:........................………………………........................... 

Συμπτώματα; Ναι [  ]Όχι [  ]   Άγν [  ]   Ημ.έναρξης: └──┴──┘/└──┴──┘/└──┴──┘Ημ. αποδρομής.:└──┴──┘/└──┴──┘/└──┴──┘ 

Νοσηλεία Ναι [  ]   Όχι [  ]   Άγν [  ]   Nοσοκομείο:....................................Από – έως: __/___/____ – ___/___/____  

Εργαστηριακή διερεύνηση:  Ναι [  ]   Όχι [  ]   Ημ/νία λήψης πρώτου θετικού δείγματος:└──┴──┘/└──┴──┘/└──┴──┘ 
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Τμήμα 2. Στενές επαφές* στο σχολικό περιβάλλον ασθενούς κατά το διάστημα από 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων ή της 
εργαστηριακής διάγνωσης (εάν ασυμπτωματικός) έως και την απομόνωση του ασθενούς 
 
Α.  Μαθητές που ορίζονται ως στενές επαφές  

 Ονομ/μοστενής επαφής Τάξη/Τμήμα Ονομ/μοκηδεμόνα Τηλ. 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

Β.  Εκπαιδευτικό ή λοιπό προσωπικό που ορίζονται ως στενές επαφές 

 Ονομ/μο στενής επαφής Ιδιότητα Τηλ. 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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* ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται: 
 Οι μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την έναρξη 

των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν). 
 Οι μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια 

αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κλπ.)κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν) ως εξής: α/ οι μαθητές που 
κάθονταν σε διπλανό θρανίο ή το αμέσως εμπρός ή πίσω θρανίο εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε μία (1) διδακτική ώρα β/ όλοι οι μαθητές στην 
αίθουσα εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε δύο (2) διδακτικές ώρες ή περισσότερο (συνολικά και όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενες ώρες). 

 Οι μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε συστηματικά εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή 
έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν) καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν συστηματικά σε τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο 
πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν). 
[«δίδαξε/δίδαξαν συστηματικά»: τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες συνολικά (όχι κατ’ ανάγκη συνεχόμενες ώρες) μέσα στο διάστημα του 48ωρου πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν)] 

 Άτομο (μαθητής ή ενήλικας) που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 
10 ημέρες μετά από αυτήν) σε απόσταση <1.5 μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο (ή εκ μέρους και των δύο) 
σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου, περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήματος γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας.  

 Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας. 
 Άτομο που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας 

χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 
 Στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος (μαθητή ή μέλους του προσωπικού) που χρησιμοποιεί σχολικό λεωφορείο: α/ εάν το κρούσμα έκανε σωστή χρήση μάσκας στις 

διαδρομές που μετείχε και έγιναν κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), στενή επαφή –υπό τυπικές συνθήκες– θεωρείται 
κάθε άτομο που σε κάποια διαδρομή εντός αυτού του χρονικού διαστήματος καθόταν σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του 
επιβεβαιωμένου κρούσματος, β/ εάν το κρούσμα δεν έκανε σωστή χρήση μάσκας στις διαδρομές που μετείχε και έγιναν κατά τις 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων 
(ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), θα πρέπει να γίνει ειδική εκτίμηση κινδύνου για να οριστούν οι στενές επαφές. 

 Οι μαθητές ή τα μέλη του προσωπικού που κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο 
ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. 
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Συνημμένο 2 

 
ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 
Περιφέρεια:…………………………………… 

Περιφερειακή Ενότητα:…………………………………………. 

Βαθμίδα: Δ/νση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σχολική Μονάδα:…………………………….. 

Τάξη:  …………………………………………..            

Τμήμα/Τμήματα ……………….. 

 

Κατηγορία κρούσματος: 

 Τμήμα Χ Τμήμα ΧΧ Τμήμα 

ΧΧΧ 

Τμήμα 

ΧΧΧΧ 

Εκπαιδευτικός     

Μαθητής/τρια     

Λοιπό 

ΠροσωπικόΣχ. 

Μονάδας 

    

Προσωπικό 

Καθαριότητας 

    

ΆλλοΠροσωπικό     

 
ΓΝΩΜΗ 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
Ημερομηνία:……………………. 

                         Ο Προϊστάμενος  

 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

Περιφερειακή 

Ενότητα:…………………………………………… 


