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Το Σχολείο αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες βάσει πρωτοκόλλου꞉ 
 

1. Μαθητής που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
 

 Ο μαθητής παραμένει σπίτι και διενεργεί το τεστ ( διαδικασία ιχνηλάτησης Υπουργείου 
Υγείας) 

 Ενημέρωση παιδιάτρου. 
 Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ο μαθητής που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο 

κρούσμα αυτοπεριορίζεται στο σπίτι για 14 ημέρες. Το τμήμα του συνεχίζει κανονικά, 
χωρίς περιορισμούς. 

 Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε όλοι οι μαθητές του τμήματος φεύγουν από το 
Σχολείο, (για περίοδο 14 ημερών ξεκινώντας από την τελευταία ημέρα επαφής με το 
κρούσμα) εφόσον ενημερωθούν οι γονείς και κηδεμόνες, με διαδικασία που θα σας 
γνωστοποιηθεί. Ακολούθως το Υπουργείο Υγείας με τις ομάδες ιχνηλατησής του 
προβαίνει σε ανίχνευση των περιπτώσεων και αναλόγως ενημερώνει. 

 Δεν γίνεται τέστ σε όλους τους μαθητές που περιορίζονται για 14 ημέρες. Τέστ γίνεται 
μόνο στις στενές επαφές μετά από ιχνηλάτιση  οι οποίοι και ενημερώνονται γι αυτό. 
Μετά τη λήξη του περιορισμού για όσους μαθητές δεν ήταν στενή επαφή επιστρέφουν 
στο Σχολείο χωρίς άλλη διαδικασία. Οι στενές επαφές επανέρχονται μετά τη διενέργεια 
αρνητικού τέστ (Υπουργείο Υγείας – ομάδα ιχνηλάτισης) 

 
 

2. Μαθητής του Σχολείου είναι θετικός στον Κορωνοϊό 
 

 Ο μαθητής παραμένει σπίτι και ακολουθεί τις υποδείξεις της επιδημιολογικής ομάδας 
 Το τμήμα του αποχωρεί από το Σχολείο κατόπιν ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων με 

συντονισμένο τρόπο / χρήση μάσκας, αποστάσεις, χρήση των πίσω καθισμάτων του 
οχήματος, ανοιχτά όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου. 

 Ακολουθεί διαδικασία ιχνηλάτισης 
 Ακολουθούμε τις υποδείξεις των ειδικών 

 
 
Σημ.꞉ Τα μαθήματα θα συνεχίζονται διαδικτυακά όταν λείπει όλο το τμήμα, με συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και σε πρωινό ωράριο.  Όταν παραμένει σπίτι μεμονωμένος μαθητής θα υποστηρίζεται με 
υλικό και ασκήσεις από τους διδάσκοντες καθηγητές.  
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