Ανοίγουν οι Λυκειακές Τάξεις του σχολείου μας τη Δευτέρα 12 Απριλίου
Πώς θα λειτουργήσουν ‐ Τι ισχύει για τα self testς
1. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ κορονοϊού είναι
υποχρεωτικά για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. θα γίνονται δύο φορές την
εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου και θα είναι απαραίτητα για την
προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
2. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ
για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο.
3. Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self‐tests στο σπίτι τους. Το test θα γίνεται το
ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το
βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.
4. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self‐test μέσω της
πλατφόρμας self‐testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet,
καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το
αποτέλεσμα του self‐test.
 Αν το self‐test είναι αρνητικό:
Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self‐testing.gov.gr. Οι
μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν
στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς θα μπορούν να γράφουν
μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση
αρνητικού αποτελέσματος.
 Αν το self‐test είναι θετικό:
Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self‐testing.gov.gr για
τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες
δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self‐testing.gov.gr
Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το
επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική
βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.
5. Μαζί με το self test εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που
έχουν ήδη ληφθεί από την αρχή της σχολική χρονιάς. Δηλαδή: η υποχρεωτική χρήση
μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα
και άλλες δραστηριότητες, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικοί καθαρισμοί, τακτικοί αερισμοί
των χώρων και άλλα ειδικά μέτρα.
ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ SELF TESTS
Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ (self tests) είναι κυρίως ρινικά τεστ ή τεστ λήψης σιέλου.
Με καθαρά χέρια:
 Βάζουμε τη μπατονέτα περίπου 4 εκ. μέσα στο ρουθούνι, κοιτώντας ψηλά και
παίρνοντας ανάσα από το στόμα.
 Περιστρέφουμε 5‐6 φορές και επαναλαμβάνουμε στο άλλο ρουθούνι.



Ανοίγουμε το σωληνάριο και τοποθετούμε το στυλεό μέσα στο υγρό και το
αφήνουμε για 15’ περιστρέφοντάς το για να φύγει ό,τι υπάρχει μέσα στο υγρό.
 Μετά πιέζουμε το στυλεό όπως είναι μέσα στο φιαλίδιο με το υγρό και μετά το
απορρίπτουμε στο σακουλάκι.
 Έπειτα ρίχνουμε τέσσερις σταγόνες στην πρώτη ειδική θέση της δοκιμαστικής
πλακέτας και την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά μέχρι να δείξει αποτέλεσμα.
 Έπειτα απορρίπτουμε και το φιαλίδιο στο σακουλάκι.
Στο τεστ σάλιου η διαδικασία είναι η ίδια απλά λαμβάνεται με δείγμα από το στόμα μέσα
στην ειδική χοάνη, που υπάρχει στο κιτ, η οποία συνδέεται με το φιαλίδιο με το υγρό.
Ανακινούμε το φιαλίδιο το αφήνουμε ένα λεπτό και μετά μεταφέρουμε 4 σταγόνες στην
πλακέτα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Βλαχοπάνου Ευσταθία

