
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ 
Τηλ: 2752092256 
E-mail: mail@gym-drepan.arg.sch.gr 
 
Αγαπητοί γονείς/ Αγαπητά μας παιδιά,  
σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, επαναλειτουργούν με φυσική 
παρουσία όλα τα Σχολεία.  
Εκτός από όλα τα μέτρα προστασίας που ίσχυαν και εξακολουθούν να ισχύουν όπως: η 
υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση 
αντισηπτικού, η τήρηση αποστάσεων, οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες 
δραστηριότητες, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων κ.λ.π. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών στο σχολείο είναι η σχολική 
κάρτα για Covid-19 που εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, όταν 
δηλωθεί το αποτέλεσμα του Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (Self-test). 
Τα Self-tests είναι δωρεάν και θα πρέπει να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, πριν την 
έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα και την Πέμπτη. 
Μαθητής/τρια που θα προσέρχεται στο σχολείο χωρίς την σχολική κάρτα ή που δεν θα 
επιδείξει την σχολική κάρτα για Covid-19 κατά την είσοδό του στην τάξη στον εκπαιδευτικό 
της 1ης διδακτικής ώρας δεν θα γίνεται δεκτός/κτή, θα παίρνει απουσία/ες, θα παραμένει 
σε ειδικό χώρο και θα ειδοποιούνται οι γονείς του για να τον/την παραλάβουν ώστε να 
απομακρυνθεί από το σχολείο.  
 
Ενέργειες που Υποχρεωτικά θα γίνονται δυο φορές την εβδομάδα: 
 

• Οι γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας θα παραλαμβάνουν το δωρεάν Self-test 
(και το ενημερωτικό υλικό) από το φαρμακείο, δηλώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ μόνο τον 
ΑΜΚΑ του μαθητή/τριας.  

• Το 1ο Self-test μπορούν να το παραλάβουν οι γονείς από την Τετάρτη 5 Μαΐου και 
το 2ο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου. 

• Ο μαθητής/τρια θα κάνει το Self-test στο σπίτι το προηγούμενο βράδυ ή το 
αργότερο μέχρι το ίδιο πρωί. Δηλαδή, το 1ο τεστ θα πρέπει να γίνει την Κυριακή το 
βράδυ ή το αργότερο την Δευτέρα το πρωί, ενώ το 2ο τεστ  την Τετάρτη το βράδυ ή 
το αργότερο την Πέμπτη το πρωί.  

• Στη συνέχεια οι γονείς θα εισέρχονται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr 
με τους κωδικούς taxis-net, θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του Self-test, 
καταχωρώντας τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, με το ΑΜΚΑ του/της και το 
αποτέλεσμα του Self-test (Αρνητικό/θετικό) ώστε να εκδοθεί η σχολική κάρτα για 
COVID-19.  
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Αν το Self-test είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

θα εκδίδεται η σχολική κάρτα για Covid-19 (με το Αρνητικό Αποτέλεσμα) η οποία θα 
πρέπει να εκτυπωθεί και ο/η μαθητής/τρια θα την έχει μονίμως μαζί του/της και θα την 
επιδεικνύει απλώς (χωρίς να την παραδίδει) υποχρεωτικά εντός της τάξης στους 
εκπαιδευτικούς την 1η διδακτική ώρα κάθε βδομάδα ως εξής: η 1η σχολική κάρτα κάθε 
Δευτέρα ενώ η 2η σχολική κάρτα κάθε Πέμπτη. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης, οι γονείς θα μπορούν να συμπληρώνουν μια 
χειρόγραφη υπογεγραμμένη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική 
κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. 

Αν το  Self-test είναι ΘΕΤΙΚΟ 

• Ο/Η μαθητής/τρια δεν θα έρθει στο σχολείο και οι γονείς απαραιτήτως θα 
ενημερώσουν το συντομότερο δυνατό τη Διεύθυνση του σχολείου.  

• θα εκδίδεται η σχολική κάρτα για Covid-19 (με το Θετικό Αποτέλεσμα) η οποία θα 
πρέπει να εκτυπωθεί, ενώ στη συνέχεια και εντός 24 ωρών, θα πρέπει να μεταβούν 
με το/τη μαθητή/τρια σε μια από τις δημόσιες δομές που είναι αναρτημένες στην 
ίδια πλατφόρμα για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού τεστ. Αν και πάλι το τεστ 
είναι θετικό θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ 
είναι αρνητικό, ο/η μαθητής/τρια θα λαμβάνει σχετική βεβαίωση από τη 
δημόσια δομή και θα επιστρέφει στο σχολείο. 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.  

Ευχόμαστε Υγεία σε όλους και Καλή Πρόοδο στα παιδιά. 

    Η Διευθύντρια 
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