
1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ  ΛΗΜΝΟΥ                                                                                                           ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2021 - 22 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων, έχοντας 
συνείδηση της κοινωνικής μας ευθύνης αλλά και του ρόλου μας, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία 
μέτρα, ακολουθώντας τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπ. Παιδείας, 
προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους καθώς 
και τη δική μας.  Στις συνθήκες πανδημίας που έχει προκαλέσει ο COVID-19 οφείλουμε όλοι μας 
να τηρούμε με σχολαστικότητα σωστά τα μέτρα ατομικής προστασίας, ώστε να παραμείνουμε 
όλοι υγιείς και το σχολείο μας να παραμείνει ασφαλές και κυρίως ανοικτό. Σε κάθε ευκαιρία 
συζητάμε και ενημερώνουμε τους μαθητές μας ποια είναι αυτά τα μέτρα και για ποιο λόγο 
πρέπει να τα ακολουθούν. Παρά την ενημέρωση και την επιμονή μας στη σωστή τήρηση των 
μέτρων ατομικής προστασίας κάποιοι από τους μαθητές/τριες αυτής της ηλικίας συχνά δεν 
τηρούν σωστά κάποια από αυτά τα μέτρα και για το λόγο αυτό απαιτείται από μέρους μας 
συνεχής επαγρύπνηση και προσεκτική επιτήρηση των μαθητών. Σε αυτήν μας την προσπάθεια θα 
επιθυμούσαμε και τη δική σας συνδρομή, ώστε μαζί να πετύχουμε το στόχο μας. Για το λόγο αυτό 
ακολουθούν παρακάτω κάποιες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις με σκοπό την 
ενημέρωσή σας σε κάποια βασικά θέματα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
Ποια είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας στο σχολείο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

• φοράμε σωστά μάσκα χειρουργική ή υφασμάτινη κατάλληλων προδιαγραφών η οποία θα 
πρέπει να καλύπτει τη μύτη και το στόμα μας, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους του σχολείου με εξαίρεση:  

✓ την ώρα του φαγητού με την προϋπόθεση ότι τηρούμε απόσταση 
τουλάχιστον δυο μέτρων από τους άλλους, 

✓ την ώρα της Γυμναστικής και 
✓ του διαλείμματος μάσκας αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

• απολυμαίνουμε συχνά τα χέρια μας, με αντισηπτικό τζελ αν είναι καθαρά, ενώ αν είναι 
βρώμικα πλένοντάς τα με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα 

• αποφεύγουμε να πιάνουμε το πρόσωπό μας και κυρίως τα μάτια, τη μύτη και το στόμα μας 
καθώς επίσης και το εξωτερικό της μάσκας το οποίο δυνητικά είναι μολυσμένο 

• αποφεύγουμε να βρισκόμαστε σε μέρη που έχει πολλούς μαθητές(συγχρωτισμός), όπου ο 
ένας είναι κοντά στον άλλον  

• στα διαλείμματα είναι καλό να αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε κοντινή απόσταση με μαθητές 
άλλων τμημάτων  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
Τι πρέπει να έχει μαζί του ένα παιδί για να του επιτρέπεται η είσοδος στο σχολείο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η είσοδος του/της μαθητή/τριας στο σχολείο επιτρέπεται με τους εξής τρόπους:    

• επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση  

• επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό νόσησης (εντός του εξαμήνου από τη νόσηση) 

• επιδεικνύοντας αρνητικό αυτοδιαγνωστικό τεστ (self test) κάθε Τρίτη και Παρασκευή τα 
οποία διενεργούνται τη Δευτέρα και την Πέμπτη αντίστοιχα  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Ποιες ενέργειες κάνει το σχολείο σε περίπτωση κρούσματος 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Εάν το παιδί παρουσιάσει ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ 
απομονώνεται σε ειδικό χώρο και με ευθύνη της οικογένειας απομακρύνεται από το σχολείο.  

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 Ποιες ενέργειες κάνει η οικογένεια σε περίπτωση κρούσματος 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ζητάει ιατρική συμβουλή και προχωράει σε εργαστηριακό έλεγχο ενημερώνοντας για το 
αποτέλεσμα το σχολείο. Εάν το τεστ βγει θετικό ειδοποιείται άμεσα το σχολείο και το παιδί 
παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες απέχοντας και από όλες τις εξωσχολικές 
δραστηριότητες καθώς και από κάθε άλλη μετακίνηση ή επαφή με άτομα εκτός του οικιακού 
περιβάλλοντος. 

Το παιδί 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.  Για την 
επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Είμαστε σε 
διαρκή επικοινωνία με το σχολείο. 

                          

Κορωνοϊός ή Covid – 19 

Ο κορωνοϊός Covid – 19 είναι ένα νέο είδος/στέλεχος της οικογένειας των κορωνοϊών, που δεν 
είχε προηγουμένως παρατηρηθεί σε ανθρώπους. Τέσσερεις τουλάχιστον κορωνοϊοί είναι αρκετά 
κοινοί και προκαλούν συνήθως ήπια συμπτώματα – αντίστοιχα αυτών του κοινού 
κρυολογήματος. Ο νέος κορωνοϊός, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει πολύ βαριά λοίμωξη, 
ιδιαίτερα σε ορισμένες ευπαθείς ομάδες. 

Τα βασικά συμπτώματα του Covid – 19 μπορεί να είναι: 

• πυρετός που μπορεί να συνοδεύεται από  ρίγη 
• βήχας που συνήθως είναι ξηρός 

https://halatsis.gr/test-%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D/
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• αίσθημα κούρασης 
• πονοκέφαλος 
• πονόλαιμος 
• μυϊκοί πόνοι ή και πόνοι στις αρθρώσεις 
• δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή 

Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι: 

• διάρροια 
• απώλεια γεύσης 
• απώλεια όσφρησης 
• επιπεφυκίτιδα 
• δερματικά εξανθήματα 
• αποχρωματισμός στα δάχτυλα ποδιών ή χεριών 
• απώλεια ομιλίας 
• απώλεια κίνησης 

Ήδη έχουν κυκλοφορήσει εμβόλια κατά του κορωνοϊού ενώ, υπάρχουν και ορισμένα φάρμακα, 
τα οποία μειώνουν τις πιθανότητες νοσηλείας, διασωλήνωσης και θανάτου για τους ασθενείς. 

Γρίπη 

Η εποχική γρίπη είναι μια κοινή αναπνευστική λοίμωξη, η οποία προσβάλλει τη μύτη, το λαιμό 
και τους πνεύμονες, και έχει διάρκεια από 5 έως 7 ημέρες. Ορισμένα από τα πιο κοινά 
συμπτώματα της γρίπης είναι: 

• πυρετός που μπορεί να συνοδεύεται από  ρίγη 
• βήχας που συνήθως είναι ξηρός 
• αίσθημα κούρασης 
• μυϊκοί πόνοι 
• καταρροή ή βουλωμένη μύτη 
• πονόλαιμος 
• διάρροια (συνήθως σε μικρότερες ηλικίες) 

Για την εποχική γρίπη υπάρχει εμβόλιο, το οποίο προστατεύει ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού αλλά, ακόμη και όσοι παρά το ότι θα εμβολιαστούν θα προσβληθούν από γρίπη, 
συνήθως την περνάνε με πιο ήπια συμπτώματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεπερνάνε την 
ασθένεια χωρίς να χρειαστούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν τα συμπτώματα είναι πιο 
σοβαρά, ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει ειδικά φάρμακα. 

Κρυολόγημα 

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι αρκετά δυσάρεστα. Ωστόσο, τα συμπτώματα αυτά είναι σε 
γενικές γραμμές αρκετά πιο ήπια σε σύγκριση με αυτά που βιώνουμε όταν προσβληθούμε από 
πιο επιθετικούς ιούς, όπως η γρίπη. Τα κυριότερα συμπτώματα του κρυολογήματος είναι: 

• καταρροή ή βουλωμένη μύτη 
• βήχας που συνήθως είναι ήπιος 
• αίσθημα κούρασης ορισμένες φορές 
• φτέρνισμα 

https://halatsis.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%87%CE%BD%CE%B5/
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• δακρυσμένα μάτια 
• πονόλαιμος 
• πονοκέφαλος πιο σπάνια 
• μυϊκοί πόνοι 

Τα περισσότερα φάρμακα έχουν μέτρια επίδραση στην περίπτωση του κρυολογήματος. Κι αυτό 
διότι η πλειονότητα των συμπτωμάτων δεν προκαλείται από το ίδιο το κοινό κρυολόγημα, αλλά 
από την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού μας που προσπαθεί να το 
καταπολεμήσει. 

Ένα τυπικό κρυολόγημα διαρκεί μία με μιάμιση εβδομάδα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε 
είναι να δώσουμε στον οργανισμό μας την ξεκούραση και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται 
για να επανέλθει. 

 

Επικαιροποίηση οδηγιών απομόνωσης και καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και 

στενών επαφών τους και της άρσης αυτής 

COVID-19 

                                                     

 

 

 

 

1. Απομόνωση κρουσμάτων COVID-19 

1.1 Απομόνωση κρουσμάτων COVID-19 

Για όλα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 (εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι) 
ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο απομόνωσης: 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf. 

2. Καραντίνα στενών επαφών 

2.1 Καραντίνα στενών επαφών χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης 

Άτομα, που αποτελούν στενές επαφές κρουσμάτων COVID-19 και δεν εμφανίζουν συμπτώματα 
γίνεται άρση της καραντίνας τους: 

• στις 14 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα χωρίς εργαστηριακό έλεγχο 

ή 

• στις 10 ημέρες από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο, 
μοριακό τεστ (RT-PCR) ή άμεσο τεστ αντιγόνου (RAT)για τον ιό SARSCoV. Εάν το τεστ είναι 

https://eody.gov.gr/category/covid-19/
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-lixi-karantinas-apomonosis.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/eody-logo-social2.jpg
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αρνητικό γίνεται άρση της καραντίνας αλλά τα άτομα οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα 
ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι 
και την ολοκλήρωση των 14 ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο 
για την απομόνωση των κρουσμάτων COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ. 

2.2 Καραντίνα στενών επαφών με ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης 

Άτομα, που αποτελούν στενές επαφές κρουσμάτων COVID-19 και είτε έχουν εμβολιαστεί για τον 
ιό SARSCoV2 είτε μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο έχουν νοσήσει από τον ιό και παραμένουν 
ασυμπτωματικοί, δεν μπαίνουν σε καραντίνα αλλά οφείλουν να τηρούν αυστηρά τα μέτρα 
ατομικής προστασίας και να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι 
και την ολοκλήρωση των 14 ημερών. 

Όσον αφορά στην στρατηγική εργαστηριακού ελέγχου στενών επαφών κρουσμάτων COVID-19 με 
ιστορικό εμβολιασμού ή προηγηθείσας νόσησης σε ειδικούς χώρους, όπως είναι οι κλειστές 
δομές (μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οικοτροφεία, στρατιωτικές μονάδες, κρουαζιερόπλοια 
κλπ) καθώς και σε χώρους παροχής υγείας συστήνεται για το προσωπικό επιπλέον 
εργαστηριακός έλεγχος σε χρονικά διαστήματα 0 και 5 έως 7 ημέρες μετά την τελευταία τους 
επαφή με το κρούσμα με μοριακό τεστ ή σε χρονικά διαστήματα 0,3 και 7 ημέρες με άμεσο τεστ 
αντιγόνου για τον ιό SARSCoV2. 

Για τους νοσηλευόμενους ασθενείς και φιλοξενούμενους εκτός από τον αυξημένο εργαστηριακό 
έλεγχο συστήνεται επιπλέον ο διαχωρισμός τους (cohorting) και η αυστηρή τήρηση των μέτρων 
ατομικής προστασίας. 

Επίσης, ο αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος ενδείκνυται και σε περιπτώσεις συρροών 
κρουσμάτων COVID-19 σε οποιονδήποτε χώρο. 

Στην ίδια κατηγορία για αυξημένο εργαστηριακό έλεγχο εντάσσονται περιπτώσεις ατόμων, που 
συνεχίζουν να έρχονται σε επαφή με το κρούσμα, όπως είναι άτομα, που συμβιώνουν στον ίδιο 
χώρο και δεν υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης των κρουσμάτων ή άτομα, που έχουν αναλάβει 
την φροντίδα των κρουσμάτων (παιδιών, ηλικιωμένων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες). 

2.3 Καραντίνα ατόμων, που επισκέπτονται τη χώρα μας και χαρακτηρίζονται στενές επαφές 

Τα άτομα, που επισκέπτονται τη χώρα μας και χαρακτηρίζονται ως στενές επαφές κρουσμάτων, 
φιλοξενούνται και αυτά σε ξενοδοχείο καραντίνας. 

Η άρση της καραντίνας στενών επαφών επισκεπτών, που διαγνώστηκαν ως κρούσματα COVID-19 
στις πύλες εισόδου ή κατά την παραμονή τους στη χώρα, απαιτεί : 

• 7 ημέρες καραντίνα από την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα και 1(ένα) αρνητικό 
μοριακό τεστ την 7η ημέρα καραντίνας. Εάν το τεστ είναι αρνητικό συστήνεται αυστηρή τήρηση 
των μέτρων προστασίας και αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους μέχρι και την 14η ημέρα από 
την τελευταία επαφή με το κρούσμα. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το πρωτόκολλο για τα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα. 

ή 

• 14 ημέρες καραντίνας χωρίς εργαστηριακό έλεγχο 
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Οι πλήρως εμβολιασμένοι και νοσούντες το προηγούμενο 6μηνο δεν μπαίνουν καραντίνα αλλά 
ελέγχονται με μοριακό τεστ. 

 


