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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΣΕΚ
Θέμα: Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test)
σε μαθητές/μαθήτριες και προσωπικό Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
Πρόγραμμα Κινητών Μονάδων στα σχολεία 5-9 Απριλίου 2021
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας αποστείλω το πρόγραμμα
διενέργειας οργανωμένου ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) στο σχολείο σας,
για την εβδομάδα 5-9/4/2021, από μονάδα δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας.
2. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για μικρές διαφοροποιήσεις στο
εβδομαδιαίο πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε έγκαιρα. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο
ο έλεγχος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί την καθορισμένη ημέρα στο σχολείο σας,
παρακαλείστε όπως ενημερώσετε έγκαιρα το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας
του ΥΠΠΑΝ (στα τηλέφωνα 22800651/652/907), ώστε να γίνουν οι ανάλογες προσαρμογές του
προγράμματος από το Υπουργείο Υγείας. Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/ερωτήματα καλείστε
όπως αποφεύγετε την απευθείας επικοινωνία με τους Λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας.
3. Υπενθυμίζεται το περιεχόμενο της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερ. 4/3/2021 και επισυνάπτεται
έντυπο γραπτής συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων, το οποίο πρέπει να δοθεί στους/στις
μαθητές/μαθήτριες των Γυμνασίων για να υπογραφεί από τους γονείς/κηδεμόνες. Σημειώνεται
ότι οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να προσκομίσουν τη Δευτέρα, 5/4/2021 υπογεγραμμένο από
τον/τη γονέα/κηδεμόνα τους το έντυπο συγκατάθεσης. Για τη διασφάλιση της ενημέρωσης των
γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να αποσταλεί μήνυμα (SMS), το οποίο θα ενημερώνει για τη
διενέργεια του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στο σχολείο και για την ανάγκη υπογραφής
του εντύπου συγκατάθεσης.
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