
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                            Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2022 

Αγαπητοί γονείς των μαθητών του Σχολείου μας, 

Σας ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2022. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και 

μη, μπορούν να προμηθεύονται από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου ως και το Σάββατο 8 

Ιανουαρίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να 

καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, 

δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.  

Για σήμερα, Πέμπτη 6/1, η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία θα γίνεται λόγω της 

αργίας των Θεοφανίων, από εφημερεύοντα φαρμακεία. 

Ακόμη σας υπενθυμίζουμε ότι:  

 το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και 

Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (10 έως 15 Ιανουαρίου 2022) το self- 

test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της 

Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1). 

 Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, 

εμβολιασμένους και μη. 

 Το αποτέλεσμα του self test θα πρέπει να καταχωρίζεται από τον γονέα στην πλατφόρμα 

edupass.gov.gr από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19 (και όχι στην 

πλατφόρμα του self-testing.gov.gr). Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι 

οι μαθητές. 

Παρακαλούμε πολύ, για να αποφύγουμε την άσκοπη ταλαιπωρία όλων μας και κυρίως για 

να μην προκαλούμε άγχος στους μαθητές των οποίων οι γονείς ξέχασαν να δηλώσουν το 

αποτέλεσμα, να μην λησμονείτε να κάνετε την δήλωση το απόγευμα κάθε Δευτέρας και 

κάθε Πέμπτης, ώστε να μπορούμε το πρωί της επόμενης ημέρας να δίνουμε εγκαίρως στους 

εκπαιδευτικούς τις καταστάσεις με τους μαθητές στους οποίους θα επιτρέπεται η είσοδος σε 

κάθε σχολική τάξη (εμφανίζονται με πράσινο στην πλατφόρμα).  

Για την πρώτη εβδομάδα (10-15/1), η δήλωση εκτός από το απόγευμα της Δευτέρας 10-1 

και της Πέμπτης 13-1 θα πρέπει να γίνει και το απόγευμα της Κυριακής 9-1-2022. 

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη: 

o Για τον μαθητή κρούσμα προβλέπεται 5ήμερη καραντίνα και επιστροφή με αρνητικό τεστ. 

o Για τους ανεμβολίαστους μαθητές προβλέπεται να κάνουν δωρεάν 5 τεστ σε 5 ημέρες (2 

ράπιντ τεστ και 1 σελφ τεστ επιπλέον των 2 εβδομαδιαίων σελφ τεστ). 

o Για τους εμβολιασμένους μαθητές προβλέπεται να κάνουν δωρεάν 3 σελφ (1 σελφ τεστ 

επιπλέον των 2 εβδομαδιαίων σελφ τεστ).  

Με εκτίμηση 
η Δ/ντρια του Σχολείου 

ΜΠΟΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

https://www.minedu.gov.gr/rss/51105-05-01-22-diathesi-self-test-gia-mathites-kai-emvoliasmenous-ekpaideftikoys-apo-ta-farmakeia-2
https://www.minedu.gov.gr/rss/51105-05-01-22-diathesi-self-test-gia-mathites-kai-emvoliasmenous-ekpaideftikoys-apo-ta-farmakeia-2
https://edupass.gov.gr/

