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Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας
αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεννόηση με το
Υπουργείο Υγείας, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής που εξέτασε
την επιδημιολογική εικόνα των σχολείων και στην οποία συμμετέχουν λειτουργοί του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Υγείας
και μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι:


Τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους με φυσική
παρουσία.



Την επόμενη εβδομάδα (19-23 Απριλίου) θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν
οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (ρινική
δειγματοληψία για τους ανήλικους) σε παιδιά που φοιτούν στις Δ΄-Στ΄ τάξεις
Δημοτικών Σχολείων.



Συστήνεται στους γονείς/κηδεμόνες όπως τα παιδιά τους, άνω των 6 ετών, κάνουν
χρήση της προστατευτικής μάσκας εντός του σχολικού χώρου (αυστηρή σύσταση).



Προτρέπονται οι

γονείς/κηδεμόνες παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης

προχωρήσουν σε διενέργεια

όπως

τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (ρινική

δειγματοληψία για τους ανήλικους) στα παιδιά τους πριν την επαναλειτουργία των
σχολείων, μετά τις διακοπές του Πάσχα.


Τις προσεχείς μέρες, ο Υπουργός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας θα
καλέσει σε συνάντηση τις συνομοσπονδίες γονέων Προδημοτικής, Δημοτικής και
Μέσης Εκπαίδευσης για να τους ενημερώσει για την επιδημιολογική εικόνα των
σχολείων και να συζητήσει τα μέτρα που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν.



Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης θα πρέπει, με
βάσει τα ισχύοντα διατάγματα, να προσκομίσουν αρνητικό τεστ ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κατά την επαναλειτουργία των σχολείων μετά τις διακοπές του Πάσχα.



Με την επαναλειτουργία των σχολείων, μετά τις διακοπές του Πάσχα, θα
διενεργηθούν έλεγχοι με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (ρινική δειγματοληψία
για τους ανήλικους) και στα παιδιά που φοιτούν στις Δ΄-Στ΄ τάξεις

Δημοτικών

σχολείων με βάση πρόγραμμα, το οποίο θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στα σχολεία. Η
διενέργεια του τεστ δεν θα είναι υποχρεωτική, αλλά παροτρύνονται οι
γονείς/κηδεμόνες όπως δίνουν τη συγκατάθεσή τους.


Τη λειτουργία μιας Επιτροπής Παρακολούθησης στο Υπουργείο Υγείας, στην οποία
να μετέχουν εξειδικευμένα στελέχη, συμπεριλαμβανόμενης της υπηρεσίας
ιχνηλάτησης και εκπροσώπου της ΣΕΕ, όπως επίσης και παρατηρητή εκ μέρους του
ΥΠΠΑΝ και η οποία επιτροπή, εξετάζοντας την εξέλιξη των επιδημιολογικών
δεδομένων και των δεικτών και με βάση κριτήρια (αριθμός κρουσμάτων κ.λπ.) που
θα συναποφασισθούν, να αποφασίζει ποια σχολεία ή/και αριθμός τμημάτων,
επιβάλλεται να αναστείλουν τη φοίτηση με φυσική παρουσία.



Η ειδική επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική εικόνα των
σχολείων και θα συνεδριάσει εκ νέου την επόμενη εβδομάδα για να εξετάσει τις
εισηγήσεις που υποβλήθηκαν για τη διαφοροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου
και της ιχνηλάτησης κρουσμάτων σε σχολεία και τις ειδικές ρυθμίσεις για τη
διενέργεια των Παγκύπριων Εξετάσεων.
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