
Εμβολιασμένοι 2 σελφ

Μη εμβολιασμένοι 2 σελφ

Εμβολιασμένοι 2 σελφ

Μη εμβολιασμένοι 2 ράπιντ

Μαθητές

Στενή επαφή με κρούσμα Εμβολιασμένοι 3 σελφ (σε διάστημα 5 ημερών) (1-3-5)

Μη εμβολιασμένοι 5 τεστ σε διάστημα 5 ημερών (2 ράπιντ και 3 σελφ) 1 2 3 4 5

δωρεάν ραπιντ σε δημόσια δομή με 

βεβαίωση στενής επαφής από τον 

Υπεύθυνο Covid

σελφ 

τακτικό

σελφ 

εξτρα

σελφ 

τακτικό

δωρεάν ραπιντ σε δημόσια δομή με 

βεβαίωση στενής επαφής από τον 

Υπεύθυνο Covid

Στενή επαφή με κρούσμα Εμβολιασμένοι 3 σελφ (σε διάστημα 5 ημερών) (1-3-5)

Μη εμβολιασμένοι 5 τεστ σε διάστημα 5 ημερών (4 ράπιντ και 1 σελφ) 1 2 3 4 5

δωρεάν ραπιντ σε δημόσια δομή με 

βεβαίωση στενής επαφής από τον 

Υπεύθυνο Covid

ραπιντ 

τακτικό

σελφ 

εξτρα

ραπιντ 

τακτικό

δωρεάν ραπιντ σε δημόσια δομή με 

βεβαίωση στενής επαφής από τον 

Υπεύθυνο Covid

Μετά τις 5 ημέρες ελέγχων, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί και με αποτελέσματα αρνητικά, δεν υποβάλλονται σε άλλους ελέγχους και επιστρέφουν στους τακτικούς ελέγχους (2 φορές την εβδομάδα)

Αν καποιος από τους ελέγχους βγει θετικός: (Α) μετά από σελφ γίνεται ράπιντ ή (Β) μετά από ράπιντ δεν χρειάζεται κάτι άλλο και το άτομο χαρακτηρίζεται επιβεβαιωμένο κρούσμα

Μαθητές

Μη εμβολιασμένοι  5η μέρα σελφ τεστ

ακολουθείται η διαδικασία της 

πενθήμερης απομόνωσης από την 

τελευταία επαφή με το κρούσμα και 

αποφυγής επαφής με άλλα άτομα. Την 

πέμπτη (5η) ημέρα από την τελευταία 

επαφή με το κρούσμα υποβάλλονται σε 

σελφ τεστ και εφόσον το αποτέλεσμα 

αυτού είναι αρνητικό επιστρέφουν στις 

σχολικές δραστηριότητες την έκτη (6η) 

ημέρα, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι 

δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα 

συμπτώματα μετά το πενθήμερο 

βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του 

πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση 

αντιπυρετικών.

Εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες 1-3-5 σελφ τεστ

δεν παραμένουν σε απομόνωση και 

συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές 

τους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (1) εάν 

είναι 12 ετών και άνω, χρήση μάσκας 

υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 

ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα 

τουλάχιστον (10) ημέρες από την 

τελευταία επαφή με το κρούσμα, και (2) 

διενέργεια 3 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων 

σε διάστημα πέντε (5) ημερών, και 

συγκεκριμένα τις ημέρες 0 έως 1, 3 και 5 

μετά την τελευταία επαφή με το 

επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Εκπαιδευτικοί

Εμβολιασμένοι με 3 δόσεις 

λιγότερο από 6 μήνες

(1) χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας 

(N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα 

τουλάχιστον (10) ημέρες από την τελευταία επαφή με 

το κρούσμα, και                           (2) διενέργεια 

εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid ή PCR), 

την 5η ημέρα μετά την τελευταία επαφή με το 

επιβεβαιωμένο κρούσμα.

δεν παραμένουν σε απομόνωση και 

συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές 

τους, υπό αυτές τις προϋποθέσεις 

Εμβολιασμένοι με 2 δόσεις 

πάνω από 6 μήνες ή 

ανεμβολίαστοι (χωρίς 

ενισχυτική δόση ή με μία δόση 

του εμβολίου J&J πάνω από δύο 

(2) μήνες χωρίς ενισχυτική δόση 

ή είναι μη εμβολιασμένα)

Την πέμπτη (5η) ημέρα υποβάλλονται σε εργαστηριακό 

διαγνωστικό έλεγχο (rapid ή PCR). Εφόσον το 

αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, 

επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους την έκτη (6η) 

ημέρα, με χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για 

τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες).

παραμένουν σε απομόνωση και 

αποφεύγουν επαφή με άλλα άτομα για 

πέντε (5) ημέρες. 

Εκπαιδευτικός/Μαθητής

Απομόνωση 5 ημερών από την ημέρα του θετικού ράπιντ / pcr

Απέχει από όλες τις δραστηριότητες

Εμβολιασμένοι

α) Οι μαθητές/τριες και τα εμβολιασμένα ή με ιστορικό 

νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου μέλη του 

προσωπικού εφόσον την έκτη μέρα ο 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) είναι αρνητικός.

Μη εμβολιασμένοι
  β) Τα μη εμβολιασμένα ή χωρίς ιστορικό νόσησης 

εντός του τελευταίου τριμήνου μέλη του προσωπικού 

εφόσον την έκτη μέρα ο εργαστηριακός διαγνωστικός 

έλεγχος (rapid test) είναι αρνητικός.

Εάν μετά την παρέλευση του 

πενθημέρου ο αυτοδιαγνωστικός 

έλεγχος νόσησης (self test) ή ο 

εργαστηριακός διαγνωστικός 

έλεγχος ταχείας ανίχνευσης (rapid 

test) κατά τα παραπάνω είναι 

θετικός ή συνεχίζει ο πυρετός χωρίς 

άλλα συμπτώματα, η απομόνωση 

εντός οικίας παρατείνεται.

Στην περίπτωση ασθενών με πολύ 

σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή 

μπορεί το απαιτούμενο διάστημα 

από την έναρξη των συμπτωμάτων 

να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, 

σύμφωνα με την γνώμη του 

θεράποντος ιατρού.
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Προσέλευση στο σχολείο

Εκπαιδευτικοί

Διαχείριση κρούσματος 

Απομακρύνεται από το σχολείο

Επιστρέφει στο σχολείο

 Οι μαθητές άνω των 12 ετών, καθώς και 

τα μέλη του προσωπικού που 

επιστρέφουν στο σχολείο (ή στην υπη 

ρεσία τους οι ενήλικες), υποχρεωτικά για 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ακόμα 

χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 

ή FFP2) ή διπλή μάσκα.  

Διαχείριση στενών επαφών κρούσματος εκτός σχολικού περιβάλλοντος

μετά την παρέλευση τουλάχιστον 

πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν 

δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα 

συμπτώματα μετά το πενθήμερο 

βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση 

του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς 

την χρήση αντιπυρετικών, υπό τις 

εξής προϋποθέσεις:

Μαθητές

Ενέργειες

Εκπαιδευτικοί

στην περίπτωση που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη

στην περίπτωση που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη

Διαχείριση στενών επαφών κρούσματος εντός σχολικού περιβάλλοντος


