
Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 

Αγαπητοί γονείς,  

Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας.  

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν ξανά τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

Α) Την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας όλοι οι μαθητές, ακόμα και αυτοί που έχουν νοσήσει στο 
παρελθόν ή είναι εμβολιασμένοι, πρέπει να κάνουν 3 self test, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Πέμπτη, 
ώστε να παρουσιάσουν στο σχολείο το αποδεικτικό έγγραφο κατά τις ημέρες ελέγχου, δηλαδή αντίστοιχα 
τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή. Τα τεστ θα διατίθενται δωρεάν στα φαρμακεία από την 
Τετάρτη 5/1 έως και το Σάββατο 8/1. 

Β) ΟΛΟΙ θα πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στην πλατφόρμα  edupass.gov.gr.  

Σας παρακαλούμε θερμά η δήλωση αυτή να γίνεται την παραμονή ή το αργότερο ως τις 7.45 π.μ της 
ημέρας ελέγχου, προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος που απαιτείται για να έχουμε πρόσβαση και 
εκτίμηση των δεδομένων του edupass,  πριν την είσοδο των μαθητών στις αίθουσες. 

Γ) Από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από τις 17 Ιανουαρίου και εξής, όλοι θα κάνουν 2 self test, ο 
έλεγχος των οποίων θα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, όπως και πριν τις διακοπές των 
Χριστουγέννων.  

Σας παρακαλούμε επίσης: 

1. Να μεριμνήσετε ώστε να γίνουν όλα τα τεστ που προβλέπονται, σεβόμενοι τη σοβαρότητα της 
κατάστασης και τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων  

2. Να συστήσετε στα παιδιά να φορούν τη μάσκα τους, η χρήση της οποίας είναι υποχρεωτική σε 
όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του σχολείου 

3. Να φροντίσετε ώστε τα παιδιά να έχουν πάντα μαζί τους και δεύτερη μάσκα, σε περίπτωση 
καταστροφής της πρώτης 

4. Να μη στέλνετε τα παιδιά στο σχολείο αν παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, ακόμα κι αν αυτό 
μοιάζει με απλό κρυολόγημα 

5. Να ενημερώνετε αμέσως το σχολείο σε περίπτωση που το παιδί σας διαγνωστεί θετικό 

 

 


