
 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
Αγαπητοί γονείς και μαθητές/τριες, 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου τα μαθήματα στα 
Γυμνάσια θα πραγματοποιούνται δια ζώσης.  
 
Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ομαλά, εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι 
προβλέπεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ διαγνωστικός έλεγχος (self-test) για μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό κάθε σχολείου, για τη διενέργεια του 
οποίου πρέπει να γίνουν τα εξής: 
 
1 
Προμήθεια του self-test από φαρμακείο. Θα χρειαστείτε τον αριθμό ΑΜΚΑ του 
παιδιού. Σε περίπτωση που δεν έχει ΑΜΚΑ, εκδίδετε προσωρινό αριθμό από την    
πλατφόρμα: emvolio.gov.gr/pamka 
 
2 
Διενέργεια του τεστ κάθε Κυριακή και Τετάρτη το απόγευμα, τουλάχιστον για την 
πρώτη εβδομάδα, και πιθανόν μία μόνο φορά από την επόμενη (αναμένουμε 
σχετικές οδηγίες). Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στα σημειώματα που συνοδεύουν 
τα τεστ, όπως και σε βίντεο, που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE 
 
3 
Καταχώριση του αποτελέσματος στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr με τους 
κωδικούς του taxisnet (Πεδίο: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ COVID -19)  
 
4 
Εκτύπωση της βεβαίωσης με το αποτέλεσμα είτε είναι θετικό είτε αρνητικό. Αν δεν 
διαθέτετε εκτυπωτή, συμπληρώνετε τη σχολική κάρτα χειρόγραφα.  
 
5 
Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος οι μαθητές δείχνουν τη βεβαίωση  στον 
καθηγητή της 1ης ώρας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ, ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
 
6 
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος πρέπει να ειδοποιηθεί το σχολείο και να 
ακολουθήσει διενέργεια άλλου τεστ (rapid test). Αν αυτό είναι θετικό, υπάρχει 
σχετικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν είναι αρνητικό, παίρνετε  βεβαίωση από τη δομή 
που θα διενεργήσει το τεστ, βάσει της οποίας δικαιολογούνται οι απουσίες. Το ίδιο 
θα κάνετε σε περίπτωση που το τεστ βγει άκυρο, αφού δεν μπορείτε να έρθετε 
σχολείο χωρίς βεβαίωση αρνητικού τεστ. 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. 
Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε προσεκτικά τις παραπάνω οδηγίες για την 
προστασία όλων και την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.  

Δημήτρης Φουρνιώτης


