
Δικαιολογητικά /εβδομάδα Κόστος

Εμβολιασμένοι 2 σελφ τεστ* Δωρεάν

Μη εμβολιασμένοι 2 σελφ τεστ* Δωρεάν

Εμβολιασμένοι *+1 σελφ τεστ (σύνολο τρία) Δωρεάν

Μη εμβολιασμένοι *+1 σελφ τεστ & 2 ράπιντ (σύνολο 5 τεστ) Δωρεάν

1. Προσέρχονται στο σχολείο κανονικά κάνουν τρία σελφ τεστ τις 

ημέρες 0-1, 3 και 5 μετά την έκθεση

2. Εάν είναι 12 ετών και άνω, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για 10 

τουλάχιστον ημέρες από την τελευταία επαφή με κρούσμα

1. Σε πενθήμερη απομόνωση από την τελευταία επαφή με το 

κρούσμα 
2. Σέλφ τεστ την ημέρα 5 μετά την έκθεση και αν είναι αρνητικό 

επιστρέφουν κανονικά την ημέρα 6

Εμβολιασμένοι 1. Σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον 

Μη εμβολιασμένοι

2. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 μέρες

 (α) εφόσον δεν  υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα 

μετά το πενθήμερο - προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν 

και 

(β) με αρνητικό σελφ τεστ. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει 

θετικό σελφ τεστ ή (ράπιντ) η απομόνωση θα παρατείνεται

3. Εάν είναι 12 ετών και άνω χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής 

μάσκας για  τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες

Περίπτωση

ΜΑΘΗΤΕΣ

Εμβολιασμένοι

Στενή επαφή με 

κρούσμα στο σχολείο

Για προσέλευση στο 

σχολείο

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κρούσμα 

στην τάξη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τα 2 δωρεάν σελφ τεστ που τους 

παρέχονται και να αγοράσουν και να 

κάνουν ένα ακόμα ή σε περίπτωση που 

υπάρχει κρούσμαστην τάξη τους μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν τα 3 σελφ τεστ που 

τους δίνονται

Μη εμβολιασμένοι

Στενή επαφή με 

κρούσμα εκτός σχολείου

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από 

τα  σελφ τεστ που τους παρέχονται 

δωρεάν

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από 

τα  σελφ τεστ που τους παρέχονται 

δωρεάν

Ως κρούσματα



Εμβολιασμένοι 2 σελ τεστ* Δωρεάν

Μη εμβολιασμένοι 2 ράπιντ*
Με οικονομική επιβάρυνση των 

εκπαιδευτικών
Εμβολιασμένοι *+1 σελφ τέστ (σύνολο 3 τεστ) Δωρεάν 

Μη εμβολιασμένοι *+1 σελφ τεστ & 2 ράπιντ (σύνολο 5 τεστ) Δωρεάν το +1 σελφ και 2 ράπιντ

1. Προσέρχονται  στο σχολείο  κανονικά και δενεργούν εργαστηριακό 

έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό τεστ) την 5η μέρα μετά την έκθεση

2. Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή 

FFP2) ή διπλής μάσκας για  τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες

1. Σε απομόνωση για 5 ημέρες 

2.Διενέργεια εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή μοριακό τεστ) την 5η 

μέρα μετά την έκθεση

3. Μετά τη 5η μέρα χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για  τουλάχιστον 

άλλες 5 ημέρες

1. Σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον 

2. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 μέρες

 (α) εφόσον δεν  υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα 

μετά το πενθήμερο - προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν 

και 

(β) με αρνητικό σελφ τεστ. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει 

θετικό σελφ τεστ ή (ράπιντ) η απομόνωση θα παρατείνεται 
3.Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή 

FFP2) ή διπλής μάσκας για  τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες

1. Σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Εμβολιασμένοι

Στενή επαφή με 

κρούσμα στο σχολείο

Εμβολιασμένοι

Κρούσμα

Μη εμβολιασμένοι

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από 

τα  σελφ τεστ που τους παρέχονται 

δωρεάν

Για το ράπιντ ή το μοριακό τεστ μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν ένα από τα δύο 

ράπιντ που πρέπει να κάνουν εβδομαιαία 

για το σχολείο με δική τους οικονομική 

επιβάρυνση 

Για προσέλευση στο 

σχολείο

Μη εμβολιασμένοι

Στενή επαφή με 

κρούσμα εκτός σχολείου

Το ράπιντ ή το μοριακό τεστ με οικονομική 

επιβάρυνση των εκπαιδευτικών καθώς 

πρόκειται για στενή επαφή εκτός σχλείου

Για το ράπιντ ή το μοριακό τεστ μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν ένα από τα δύο 

ράπιντ που πρέπει να κάνουν εβδομαιαία 

για το σχολείο με δική τους οικονομική 

επιβάρυνση 



2.Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 μέρες

 (α) εφόσον δεν  υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα 

μετά το πενθήμερο - προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν 

και 

(β) με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο (ράπιντ ή pcr) . Εάν ο 

πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ τεστ ή (ράπιντ) η 
3.Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή 

FFP2) ή διπλής μάσκας για  τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες

*Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, όλοι οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα 

υποβληθούν σε ένα επιπλέον δωρεάν σελφ τεστ – άρα, θα κάνουν 3 σελφ τεστ. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί επίσης θα κάνουν ένα σελφ 

τεστ, επιπλέον των 2 ράπιντ, με δική τους οικονομική επιβάρυνση. 

Κρούσμα

Μη εμβολιασμένοι

Για το ράπιντ ή το μοριακό τεστ μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν ένα από τα δύο 

ράπιντ που πρέπει να κάνουν εβδομαιαία 

για το σχολείο με δική τους οικονομική 

επιβάρυνση 


