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Ψυχικό, 6 Μαΐου 2021 

Αγαπητοί γονείς, 

Χριστός Ανέστη! 

Όπως γνωρίζετε τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 επιστρέφουν οι μαθητές/τριές μας στο Σχολείο, καθώς 

επανεκκινεί η δια ζώσης διδασκαλία. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υποδοχή των 

μαθητών/τριών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

Α. Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test) 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.27707 και την εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ με 

αριθ. 50209/ΓΔ4/05-05-2021, για την εβδομάδα από 10 έως 14 Μαΐου 2021 ο υποχρεωτικός 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) θα διενεργηθεί δύο φορές, μία πριν από τη Δευτέρα, 10 

Μαΐου 2021 και μία πριν από την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021. Τις επόμενες εβδομάδες ο υποχρεωτικός 

αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self test) θα διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον 

άπαξ και οπωσδήποτε πριν από τη Δευτέρα.  Ο έλεγχος διενεργείται έως και 24 ώρες πριν την 

προσέλευση των μαθητών/τριων στο Σχολείο. Για να παραλάβετε το self test από τα φαρμακεία, 

χρειάζεται να επιδείξετε τον Α.Μ.Κ.Α του παιδιού σας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο ταυτοποίησης των προσωπικών σας στοιχείων. 

Εσείς οι γονείς/κηδεμόνες είστε υπεύθυνοι για τη διενέργεια του self test στα παιδιά σας και την 

υποβολή του αποτελέσματός του. Για τον σκοπό αυτό επισκέπτεστε την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-

testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr - ΕΨΠ). Στη συνέχεια, για να καταχωρίσετε το αποτέλεσμα του self test, επιλέγετε την κατηγορία 

«Σχολική Κάρτα για COVID-19», χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας για την είσοδο στο taxisnet.  

 

Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα η σχολική κάρτα αρνητικού 

αποτελέσματος. Την κάρτα αυτή πρέπει να την εκτυπώσετε και να τη δώσετε στο παιδί σας, ώστε να 

την επιδεικνύει, όταν του ζητείται. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Οι μαθητές/τριες που χρησιμοποιούν σχολικά λεωφορεία για τη μετακίνησή τους, θα 

επιδεικνύουν τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος στη συνοδό του πρωινού 

λεωφορείου, πριν την επιβίβασή τους σε αυτό και πριν τη θερμομέτρησή τους. 

 Οι μαθητές/τριες  που προσέρχονται με δικό τους μέσο στο Σχολείο θα επιδεικνύουν την κάρτα 

τους στο προσωπικό του Σχολείου στις πύλες εισόδου. Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος, οι 

μαθητές/τριες θα κατευθύνονται στον χώρο της θερμομέτρησης. 

 Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν πάντα μαζί τους τη σχολική κάρτα αρνητικού 

αποτελέσματος. Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια  δεν έχει μαζί του/της την κάρτα, δε 

θα του/της επιτραπεί η είσοδος στο σχολικό λεωφορείο. Εφόσον προσέρχεται με άλλο μέσο,  

δε θα του/της επιτραπεί η είσοδος στη σχολική μονάδα και θα παραμείνει σε ειδικό χώρο που 

έχει διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτό μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν 

τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο/η μαθητής/τρια 

λαμβάνει απουσία. 
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Σε περίπτωση που αδυνατείτε να εκτυπώσετε τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, μπορείτε να 

τη συμπληρώσετε χειρόγραφα και να την υπογράψετε σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. που 

επισυνάπτεται. 

 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική 

κάρτα θετικού αποτελέσματος, την  οποία και εκτυπώνετε. Σε αυτή την περίπτωση, εντός είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών, θα πρέπει ο μαθητής/τρια  να υποβληθεί σε δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο σε 

κάποια από τις δημόσιες δομές, οι οποίες είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr 

Εναλλακτικά, επισημαίνουμε ότι, αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, μπορείτε να επιλέξετε τη 

διεξαγωγή επαναληπτικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε 

ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με δική σας επιβάρυνση.  

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θετικοί μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό 

ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), μέχρι να 

υποβληθούν στον επαναληπτικό διαγνωστικό έλεγχο. Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου 

είναι και αυτό θετικό, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. και ενημερώνετε το Σχολείο 

αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση acms@athenscollege.edu.gr 

 

Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη 

δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή ο/η 

μαθητής/τρια επιστρέφει στο Σχολείο επιδεικνύοντας τη σχετική βεβαίωση.  

 

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.27707, αντί 

του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, οι μαθητές/τριες μπορούν να υποβληθούν σε διαγνωστικό 

έλεγχο (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία 

παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των 

διαγνωστικών αυτών  ελέγχων γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ, εντός εβδομήντα 

δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι 

αρνητικός, τότε συντάσσεται χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος και υπογράφεται από 

τους γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνοντας τα ίδια στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος ΙΙ της Κ.Υ.Α που επισυνάπτεται. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν πάντα μαζί τους 

τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι 

θετικός ακολουθείτε το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. και ενημερώνετε το Σχολείο αποστέλλοντας email 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση acms@athenscollege.edu.gr 

 

 

Β. Θέματα  υγιεινής 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη χειρουργικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους του Σχολείου. Επίσης, η μάσκα είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια της 

μεταφοράς των μαθητών/τριών με τα σχολικά λεωφορεία. Είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν μαζί 

τους επαρκή αριθμό μασκών, ώστε να μπορούν να τις αλλάζουν όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

  

Το τακτικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι, η χρήση των αντισηπτικών που βρίσκονται σε 

κάθε αίθουσα διδασκαλίας και η τήρηση των αποστάσεων σε όλους τους χώρους αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για να είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς. Οι ειδικές σημάνσεις που είναι τοποθετημένες 

στο Σχολείο βοηθούν για τον σκοπό αυτό.  

 

Η πρωινή θερμομέτρηση στο σχολικό ή στις εισόδους του campus εξακολουθεί να πραγματοποιείται 

καθημερινά. 

 

Η καθαριότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Σχολείου αποτελεί βασική μας 

φροντίδα. Οι αίθουσες διδασκαλίας καθαρίζονται και αερίζονται συστηματικά. Τα θρανία είναι 
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προσανατολισμένα προς μία κατεύθυνση, ώστε να μειώνεται η έκθεση των μαθητών/τριών σε 

σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα. Το Σχολείο απολυμαίνεται σχολαστικά, τόσο κατά τη διάρκεια των 

διαλειμμάτων, όσο και στο τέλος της σχολικής ημέρας. Για τον λόγο αυτό, η υπηρεσία καθαριότητας 

του Σχολείου παραμένει ενισχυμένη  με επιπλέον προσωπικό. 

 

Γ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και Προαιρετικές Απογευματινές Δραστηριότητες 

 

Κατά την επιστροφή στη διά ζώσης διδασκαλία από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 το Σχολείο θα 

λειτουργήσει με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που ίσχυσε από τις 12 Απριλίου 2021 και το οποίο 

βρίσκεται αναρτημένο στο ManageBac (Menu -> IB Manager -> Files). Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει 

διαφορετικά διαλείμματα ανά τάξη για να αποφευχθεί συγχρωτισμός των μαθητών/τριών. 

Τα μαθήματα που εντάσσονται στις Προαιρετικές Απογευματινές Δραστηριότητες θα 

πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από τις 17:00 έως τις 18:20 τις προκαθορισμένες ημέρες. 

 

Δ. Επικοινωνία Γονέων – Εκπαιδευτικών 

Για την επικοινωνία Γονέων – Εκπαιδευτικών προβλέπεται εβδομαδιαίως η δυνατότητα για μία 

ηλεκτρονική συνάντηση μέσω MS-Teams και μία τηλεφωνική επικοινωνία (επισυνάπτεται ο σχετικός 

κατάλογος). Η πλατφόρμα για να προγραμματίσετε τα ηλεκτρονικά ραντεβού σας με τους 

εκπαιδευτικούς είναι ανοικτή. 

Ε. Χρήση Κυλικείου και αυτόματων πωλητών 

Τα κυλικεία και οι αυτόματοι πωλητές θα λειτουργούν κανονικά σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. 

 

Ευχόμαστε στους μαθητές και τις μαθήτριές μας καλή επιστροφή στο Σχολείο μας και σε εσάς και την 

οικογένειά σας υγεία, δύναμη και αισιοδοξία! 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία 

 

Με εκτίμηση 

 
Βασιλική Τλα 

Διευθύντρια Ιδιωτικού-Ισότιμου Γυμνασίου-Κολλέγιο Αθηνών 
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