6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ και
ΝΟΣΗΣΑΝΤEΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΠΟ 10/01/2022
εως και
14/01/2022

ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

ME self test ΑΡΝΗΤΙΚΟ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ: Τρία (3) self-tests

Τα self tests γίνονται τις μέρες:

Στο σπίτι ΚΥΡΙΑΚΗ (09/01), ΔΕΥΤΕΡΑ (10/01), ΠΕΜΠΤΗ (13/01)
Στο σχολείο ΔΕΥΤΕΡΑ (10/01), ΤΡΙΤΗ (11/01), ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (14/01)

Ο έλεγχος γίνεται:

Ο έλεγχος γίνεται:

Οι μαθητές μπορούν να επιδεικνύουν στο σχολείο αντί για self test και
rapid test που έκαναν 48 ώρες πριν την Τρίτη ή την Παρασκευή ή και
μοριακά τεστ που έκαναν 72 ώρες πριν την Τρίτη ή την Παρασκευή

Δύο (2) self-tests
Τα self tests γίνονται τις μέρες:

Στο σπίτι κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΕΜΠΤΗ
Στο σχολείο κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΌ 17
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
και εξής

Ο έλεγχος γίνεται:

Οι μαθητές μπορούν να επιδεικνύουν στο σχολείο αντί για self test και rapid test που έκαναν 48 ώρες
πριν την Τρίτη ή την Παρασκευή ή και μοριακά τεστ που έκαναν 72 ώρες πριν την Τρίτη ή την
Παρασκευή

Γίνονται (3) self-tests
Ημέρα 0 ή 1: Self test
OΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΝΗ ΕΠΑΦΗ
Ημέρες 3,5 : Self test
ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID

Γίνονται 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο (2) rapid tests και τρία (3) self-tests
Ημέρα 0 ή 1: Rapid test
Ημέρες 2,3,4 : Self test
Ημέρα 5: Rapid test

Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα self-tests διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία.
2. Σε περίπτωση κρούσματος, τα προβλεπόμενα rapid tests μπορούν να γίνουν δωρεάν σε δημόσιες δομές με "Βεβαίωση Στενής Επαφής" που
θα στέλνει το σχολείο σε κάθε παιδί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Οι γονείς/κηδεμόνες δηλώνουν υποχρεωτικά το αποτέλεσμα των self-tests στην πλατφόρμα edupass.gov.gr
4. Εκτυπωμένη Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές (Εκτύπωση Σχολικής Κάρτας (self-test) από την
πλατφόρμα edupass.gov.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης, να την αποστέλλουν στο: mail@6gym-amarous.att.sch.gr
5. Σε περίπτωση θετικού self test το προβλεπόμενο επαναληπτικό rapid test μπορεί να γίνει δωρεάν σε δημόσια δομή.
6. Αν το επαναληπτικό rapid test είναι αρνητικό, οι μαθητές/-τριες επιστρέφουν στο σχολείο αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη της
σχετικής βεβαίωσης από το φορέα εξέτασης του αρνητικού αποτελέσματος, διαφορετικά δε γίνονται δεκτοί.
7. Αν το επαναληπτικό rapid test είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
8. Αναστολή λειτουργίας τμήματος του σχολείου: όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υπερβαίνει
το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) του συνόλου των μαθητών/τριών του τμήματος (πχ: σε τμήμα 27 μαθητών/τριών αναστολή
λειτουργίας γίνεται όταν νοσούν 14 μαθητές/τριες)
9. Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα
διακόπτεται μετά από 5 ημέρες (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 (ή ράπιντ) τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται.
10. Οι ανεμβολίαστοι μαθητές που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές

