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Διευκρινίσεις για την είσοδο μαθητών/τριών στο σχολείο
κατά την περίοδο των εξετάσεων Α΄ τετραμήνου.
Σε συνέχεια εγκυκλίου του ΥΠΠΑΝ (Αρ.Φακ. 21.11.06.10/7 με ημερομηνία 12.1.2022) δίνονται οι
παρακάτω διευκρινίσεις με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι στιγμής (ανακοινώσεις ΥΠΠΑΝ και Υπουργείου
Υγείας)
 Οι μαθητές με την είσοδό τους στο σχολείο απαιτείται να παρουσιάσουν ΕΝΑ από τα πιο κάτω
SafePass σε ψηφιακή μορφή ( CovScan cyprus)
1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού (δύο δόσεις) για την ασθένεια COVID 19, ή
2. Πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID 19 (ισχύος 180ημερών), ή
3. Αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια
του COVID 19, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.

 Οι μαθητές που παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα rapid test ως SafePass κατά την περίοδο των


εξετάσεων θα εξυπηρετούνται εκτός σχολείου από τα σημεία δειγματοληψίας για τη συγκεκριμένη
εξέταση. (Στο διάστημα των εξετάσεων δε θα πραγματοποιούνται εξετάσεις rapid test στα σχολεία).
Επιστροφή στο σχολείο μαθητών/εκπαιδευτικών / προσωπικού που νόσησαν με COVID 19 γίνεται
ΜΟΝΟ με επίδειξη sms αποδέσμευσης ή EUDCC που να πιστοποιεί ότι αποδεσμεύτηκαν. Κανένα άλλο
έγγραφο δεν γίνεται αποδεκτό.
Συνεπώς, επηρεαζόμενοι μαθητές θα εξεταστούν στη 2η σειρά Εξετάσεων Φεβρουαρίου, σε ένα ή
περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα, ανάλογα με το πότε θα μπορούν να παρουσιάσουν επίσημη
αποδέσμευση).
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ: Για να επιστρέψει κάποιο παιδί ή εκπαιδευτικός
/προσωπικό του σχολείου πίσω στο σχολείο θα πρέπει να επιδείξει sms
αποδέσμευσης ή EUDCC που να πιστοποιεί ότι αποδεσμεύτηκε. Κανένα άλλο
έγγραφο δεν θεωρείται επίσημο
(Βλέπε Ιστοσελίδα ΥΠΠΑΝ COVID 19, αρχείο με θέμα : Οδηγίες Διαχείρισης
Περιστατικών Covid 19, ημερομηνίας 3.9.2021 στη σελ. 3).



Μαθητές στενές επαφές κρουσμάτων
1. Αν έχουν α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού (δύο δόσεις) για την ασθένεια COVID 19 ή
β) Πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID 19 (ισχύος 180 ημερών),
προσέρχονται στις εξετάσεις κανονικά αφού δεν υπόκεινται σε αυτοπεριορισμό.
Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, πριν προσέλθουν στις εξετάσεις οι στενές επαφές
πρόσφατων κρουσμάτων συστήνεται να υποβληθούν σε rapid test με δεδομένο ότι
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (5.1.2022) οι στενές επαφές ανεξαρτήτως ιστορικού
εμβολιασμού ή νόσησης θα υποβάλλονται σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test
την 3η και την 5η ημέρα από την τελευταία επαφή με το κρούσμα.
2. ΔΕΝ μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις όσοι δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού ή νόσησης,
αφού υποχρεωτικά βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό. (Αυτοπεριορισμός 14 ημέρες από την επαφή
με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποδέσμευση νωρίτερα από τις 14 ημέρες μπορεί να γίνει με PCR
test (με αρνητικό αποτέλεσμα ) την 7η ημέρα από την επαφή με το κρούσμα).
 Δεύτερη σειρά εξετάσεων τον Φεβρουάριο
Παρακάθονται
1. Μαθητές που λόγω αυτοπεριορισμού είτε ως επιβεβαιωμένα κρούσματα είτε ως στενές επαφές
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων δε μπορούν με βάση τα ισχύοντα μέτρα (βλέπε πιο πάνω) να
παρακαθίσουν στην 1η σειρά εξετάσεων.
2. Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αργότερα.
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