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την περίπτωση τα μαθήματα θα γίνονται με τη-
λεκπαίδευση. Παράλληλα, τα μαθήματα μέσω 
τηλεκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθούν  
μαθητές κάτω των 12 ετών που έχουν σοβαρά 
υποκείμενα νοσήματα. 

 Τι προβλέπεται όταν ένα παιδί εκδηλώσει 
συμπτώματα εκτός σχολείου;
Στην περίπτωση που ένα παιδί εκδηλώσει ύπο-
πτα συμπτώματα για λοίμωξη COVID-19, εκτός 
του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι 
και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη 
των γονέων και κηδεμόνων.

 Τι ισχύει εάν ένα παιδί εκδηλώσει συμπτώ-
ματα εντός του σχολικού χώρου; 
Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική 
μονάδα, λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω εκ μέ-
ρους του υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 
του σχολείου:

• Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλα-
βή του μαθητή.

Οδηγός για ασφαλή 
επιστροφή στα θρανία
Με διαφορετικούς 
κανόνες, σε σχέση 
με πέρυσι, 
θα λειτουργήσουν 
τα σχολεία κατά 
τη φετινή χρονιά. 
Η Realnews δίνει 
απαντήσεις σε 12 
κρίσιμες ερωτήσεις 
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Του Κωνσταντίνου νίΚολοπουλου

Λ
ίγες ώρες πριν χτυπήσει το πρώτο κου-
δούνι για τη νέα σχολική χρονιά, τα επι-
δημιολογικά δεδομένα αλλά και η υπερ-

μετάδοση του ιού SARS-CoV-2 από τα παιδιά 
αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της παν-
δημίας στη χώρα μας. 

Το μεγάλο στοίχημα, πλέον, για τους επιστή-
μονες είναι το άνοιγμα των σχολείων και η επι-
στροφή του 1,1 εκατομμυρίου μαθητών στα 
θρανία. Οπως τονίζουν, η ομαλή υγειονομι-
κή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
αποτελεί σημαντική «πρόκληση» για τις σχολι-
κές μονάδες και τις υγειονομικές Αρχές, ενώ οι 
πρώτες εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων 
θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τι θα ακολουθή-
σει τους επόμενους μήνες. 

Η επιτροπή των ειδικών, έπειτα από πολύω-
ρες συσκέψεις, αποφάσισε τον σχεδιασμό για 
το άνοιγμα των σχολείων, ώστε να αποφευχθεί 
η περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού στη μα-
θητική κοινότητα. Στόχος της κυβέρνησης είναι 
φέτος τα σχολεία να μην ξανακλείσουν εξαιτίας 
της πανδημίας. Επιδίωξη του υπουργείου Παι-
δείας είναι η διά ζώσης εκπαίδευση να συνεχι-
στεί όλη τη χρονιά και να μην επιστρέψουμε στο 
μοντέλο της τηλεκπαίδευσης. Η Realnews πα-
ρουσιάζει τον οδηγό για την επιστροφή των παι-
διών στα θρανία, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. 

 Πώς θα εισέρχονται στις σχολικές μονά-
δες οι μαθητές;
Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 
test) είναι υποχρεωτική για τους μαθητές πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Εξαιρούνται του μέτρου οι μαθητές που έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, εφόσον ανή-
κουν στην ηλικιακή ομάδα που συνιστάται ο εμ-
βολιασμός (12 ετών και άνω), καθώς και αυ-
τοί με ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 
εξαμήνου. Τα παιδιά μπορούν να προσέλθουν 
εντός της σχολικής μονάδας με την επίδειξη βε-
βαίωσης αρνητικού αποτελέσματος self test στο 
οποίο έχουν υποβληθεί. Ο έλεγχος των βεβαι-
ώσεων θα γίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες.

 Πότε πραγματοποιούνται τα self tests για 
τους μαθητές;
Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διε-
νεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης 
και Παρασκευής και έως 24 ώρες πριν από την 
προσέλευση στη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρε-
ση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχο-
λείων το πρώτο self test διενεργείται έως και 24 
ώρες πριν από την πρώτη ημέρα προσέλευσης 
στη σχολική μονάδα. 

 Πώς προσέρχονται οι εκπαιδευτικοί στις 
σχολικές μονάδες;
Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του ειδικού εκπαι-
δευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητι-
κού προσωπικού, καθώς και του διοικητικού 
και λοιπού προσωπικού που δεν έχουν ολο-

Ενα σχολικό τμήμα θα 
κλείνει μόνο όταν θετικά 
στον κορωνοϊό θα είναι 
περισσότερα από τα μισά 
παιδιά που φοιτούν στην τάξη

κληρώσει τον εμβολιασμό τους, καθώς και όσοι 
δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευ-
ταίου εξαμήνου, υποβάλλονται με δική τους 
δαπάνη σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγ-
χο (rapid test) δύο φορές την εβδομάδα, προ 
Τρίτης και Παρασκευής και έως 24 ώρες πριν 
από την προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα 
και προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης 
αρνητικού αποτελέσματος. Σημειώνεται ότι και 
στους εκπαιδευτικούς, κατ’ εξαίρεση, την πρώ-
τη εβδομάδα λειτουργίας ο πρώτος διαγνωστι-
κός έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες πριν 
από την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους στη 
σχολική μονάδα. Σημειώνεται ότι το 80% των 
εκπαιδευτικών έχει εμβολιαστεί, ενώ ένα 10% 
έχει νοσήσει. 

 Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική;
Οι μάσκες ήρθαν για να μείνουν, σε όλους τους 
σχολικούς χώρους. Σύμφωνα με τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, η χρήση μάσκας είναι υποχρεω-
τική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των 
παιδιών στη σχολική μονάδα. Η χρήση της εξαι-
ρείται μόνο για το μάθημα της Γυμναστικής. 

 Πότε θα κλείνει ένα τμήμα;
Οι όροι για το κλείσιμο ενός τμήματος, φέτος, εί-
ναι εντελώς διαφορετικοί. Πέρυσι, όταν εντοπι-
ζόταν ένα κρούσμα, έκλεινε κατευθείαν το τμή-
μα, ενώ τη νέα σχολική χρονιά δεν θα υπάρ-
χει οριζόντιο κλείσιμο. Ενα σχολικό τμήμα θα 
κλείνει μόνο όταν θετικά στον κορωνοϊό θα εί-
ναι περισσότερα από τα μισά παιδιά που φοι-
τούν στην τάξη (50%+1 κρούσματα). Σε αυτή 


