Ενημέρωση από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για τον Αυτοδιαγνωστικό Έλεγχο (self test) στο

Με αφορμή την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων (με εξαίρεση τους βρεφικούς –
παιδικούς σταθμούς) την Δευτέρα 10 Μαΐου, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ
1825/05.05.2021 – Τεύχος Β΄, για την προμήθεια και διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου (
self test) στους μαθητές
ακολουθείται η εξής διαδικασία:

- Η προμήθεια των self test γίνεται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Α
ΜΚΑ
(ή του προσωρινού αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης –
Π.Α.Μ.Κ.Α.
ή του προσωρινού αριθμού ασφάλισης και περίθαλψης αλλοδαπού –
Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
). Μαζί με τα τεστ, δίνονται και ενημερωτικά φυλλάδια με τις απαραίτητες οδηγίες.
- Τα τεστ στους μαθητές διενεργούνται στην αρχή κάθε σχολικής εβδομάδας, πριν
την Δευτέρα, έως 24 ώρες πριν την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία.
Η διενέργειά τους είναι υποχρεωτική
τόσο για τους
μαθητές
, όσο και για τους
εκπαιδευτικούς
.
- Μετά την διενέργεια του τεστ στα παιδιά, οι γονείς επισκέπτονται την ηλεκτρονική
πλατφόρμα
self - testing . gov . gr , επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα
για
Covid-19» και,
αφού συνδεθούν με τους
κωδικούς
Taxisnet
, καταχωρούν το αποτέλεσμα.
- Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, οι γονείς εκτυπώνουν την σχετική κάρτα και την
παραδίδουν στο παιδί, που την επιδεικνύει κατά την άφιξή του στην τάξη. Αν το
αποτέλεσμα είναι θετικό, εντός 24 ωρών, το παιδί πρέπει να υποβληθεί σε
δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο σε δημόσια δομή
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. Υπάρχει και η δυνατότητα επαναληπτικού ελέγχου σε ιδιωτική δομή, με οικονομική
επιβάρυνση της οικογένειας.
- Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, το
παιδί μεταβαίνει κανονικά στο σχολείο του, επιδεικνύοντας την σχετική βεβαίωση. Σε
περίπτωση που είναι θετικό, ακολουθούνται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ (κατ’ οίκον
περιορισμός του μαθητή και των οικείων του).
- Σε περίπτωση που ένας μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του
στην τάξη, τότε
δεν γίνεται δεκτός και λαμβάνει απουσία. Στην συνέχεια,
παραμένει σε ειδικό χώρο του σχολείου, μέχρι να τον παραλάβουν οι γονείς του.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, παρακαλούμε τους
γονείς να μεριμνήσουν ώστε να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, για την ασφάλεια και την
προστασία των παιδιών μας.

Όλοι μαζί, ας κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή και ας δώσουμε τον καλύτερο εαυτό
μας, προκειμένου η σχολική χρονιά να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας.
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