
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και γονείς, 

προς αποφυγή και της παραμικρής παρερμηνείας των οδηγιών για την αντιμετώπιση 

πιθανότητας κρούσματος covid σε μαθητές επικαιροποιούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (αριθ. 

120125/ΓΔ4/12-9-2020 εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ: οδηγίες ΕΟΔΥ) 

• 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 ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο 
σχολείο, γίνονται τα παρακάτω:  

✓ Ο υπεύθυνος covid επικοινωνεί με τους γονείς για παραλαβή του παιδιού. 

✓ Απομονώνεται ο μαθητής σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, 

μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.   

✓ Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και το/τα άτομο/α 

που το φροντίζουν.   

✓ 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).  

✓ Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την 

αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.  

• Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με 
την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 
χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), θα πρέπει να γίνει κατά 
προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.  

• 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. 
Ως εκ τούτου δεν προκύπτει από πουθενά και δεν απαιτείται να προσκομιστεί στο σχολείο 
ιατρική βεβαίωση covid ή όχι covid. Σε περίπτωση που το παιδί με πρωτοβουλία των γονέων 
επισκεφτεί τον ιατρό, μπορεί αυτός να παρέχει στους γονείς ιατρική γνωμάτευση, όπου θα 
αναφέρεται η πιθανή ασθένεια του παιδιού, την οποία και θα προσκομίσουν στο σχολείο 
προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες του μαθητή όπως γίνονταν και τα προηγούμενα 
έτη. 
 Αν οι γονείς κρίνουν ότι το παιδί τους, μετά την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, δεν 
χρειάζεται να μεταβεί σε ιατρό επειδή τα συμπτώματά του πιθανόν να οφείλονται σε μη 
παθογόνους παράγοντες π.χ. σχολικό άγχος ή έχουν ξεπεραστεί ως κάτι περαστικό, τότε καλό θα 
είναι το παιδί να παραμείνει στο σπίτι για τον απαραίτητο χρόνο και να ενημερώσουν το σχολείο 
. 
Αντιλαμβανόμαστε   την   ιδιαιτερότητα   των   καιρών   και   την αγωνία εκπαιδευτικών   και 
γονέων, όπως και των συνοίκων ευπαθών ομάδων. Όμως δεν εφησυχάζουμε αλλά με ψυχραιμία 
αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, όπως υπεύθυνα λειτουργούσαμε πάντα και 
τηρούμε τα μέτρα προστασίας! 
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