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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θέμα: Έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 υπό τις συνθήκες της πανδημίας
COVID-19
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ενόψει της επιστροφής των εκπαιδευτικών, του μη
διδακτικού προσωπικού των σχολείων και των μαθητών/ριών με φυσική παρουσία στα σχολεία,
και θέτοντας ως προτεραιότητα την υγειονομική ασφάλεια και τον περιορισμό της διασποράς
του ιού στις σχολικές μονάδες, πληροφορείστε τα ακόλουθα:
α) Προσκόμιση Safe Pass
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και με την επιστροφή τους στο σχολείο την πρώτη
εργάσιμη ημέρα, αλλά και καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων, το εκπαιδευτικό
και το μη διδακτικό προσωπικό των σχολείων όλων των βαθμίδων, επισκέπτες, καθώς
και οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, απαιτείται όπως
επιδεικνύουν στη Διεύθυνση του σχολείου ή σε άτομο που ορίζεται από τη Διεύθυνση για τον
σκοπό αυτό, με την είσοδό του στον σχολικό χώρο, Safe Pass, σύμφωνα με τις οδηγίες των
περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού
COVID-19) Διαταγμάτων, καθώς και των αναφερόμενων σε αυτά κατευθυντήριων οδηγιών του
Υπουργείου Υγείας, προσκομίζοντας ένα από τα πιο κάτω:
•
Πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια COVID-19, τουλάχιστον με τη μία δόση
και νοουμένου ότι έχει παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων μετά την ημερομηνία
εμβολιασμού.
•
Πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια COVID-19 και νοουμένου ότι δεν έχει
παρέλθει διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους
θετικής διάγνωσης.
•
Αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την
ασθένεια COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.
Ο έλεγχος του Safe Pass του προσωπικού και των επισκεπτών των σχολείων όλων των
βαθμίδων καθώς και των μαθητών/ριών των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, θα γίνεται με την
επίδειξη ενός από τα πιο πάνω, από άτομο που θα οριστεί από τη Διεύθυνση για τον σκοπό
αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται στη βάση των περί Λοιμοκαθάρσεως
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19)
Διαταγμάτων.
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Οι Διευθύνσεις των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης καλούνται όπως ενημερώσουν τους/τις
μαθητές/μαθήτριες, πριν την επιστροφή τους στο σχολείο, ότι την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021
πρέπει να επιδείξουν Safe Pass πριν την είσοδό τους στο σχολείο.
β) Ενημέρωση ΥΠΠΑΝ για προσωπικό που έχει εμβολιαστεί ή νοσήσει
Μετά από τον έλεγχο του Safe Pass των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολείων
την πρώτη ημέρα επιστροφής στο σχολείο, καλείστε όπως ενημερώσετε το ΥΠΠΑΝ για τον
αριθμό του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού του σχολείου σας που έχει
εμβολιασθεί ή έχει νοσήσει. Οι πιο πάνω πληροφορίες θα συμπληρωθούν μέσω του
ηλεκτρονικού συνδέσμου https://forms.office.com/r/Tp43ycyqpr

Τονίζεται ότι οι πληροφορίες αφορούν μόνο σε αριθμό ατόμων που έχουν εμβολιαστεί ή
νοσήσει, καθώς και αν έχουν ολοκληρώσει ή όχι το εμβολιαστικό τους σχήμα και σε καμία
περίπτωση δεν ζητούνται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα.
Στον πιο πάνω ηλεκτρονικό σύνδεσμο υπάρχει δυνατότητα επικαιροποίησης των δεδομένων,
όποτε προκύπτει ανάγκη (π.χ. λόγω νέων εμβολιασμών ή λόγω λήξης του πιστοποιητικού
ανάρρωσης ατόμου που είχε νοσήσει στο παρελθόν). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε όπως
καταχωρείτε οποιαδήποτε νέα δεδομένα όταν προκύπτει διαφοροποίηση.
Σημειώνεται ότι η αναφορά στην εγκύκλιο με αρ.φακ. 7.12.09/3 και ημερ. 11/8/2021 (αρ.
εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp12582) για αποστολή εβδομαδιαίας αριθμητικής κατάστασης στην
αντίστοιχη Διεύθυνση (Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) πρέπει να γίνεται μέσω της πιο πάνω
ηλεκτρονικής φόρμας.
Οι Διευθύνσεις των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, μετά την επιστροφή των μαθητών/ριών,
πρέπει να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες πληροφορίες για τον αριθμό μαθητών/ριών που
έχουν εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει, συμπληρώνοντας τις πληροφορίες που ζητούνται στον
πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://forms.office.com/r/pbhMJQJMjQ

γ) Διενέργεια ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε μαθητές/μαθήτριες
Με την επιστροφή των μαθητών/ριών στα σχολεία έχει προγραμματιστεί διενέργεια ελέγχου
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε μαθητές/μαθήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών
σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές) σε συστηματική βάση.
Μονάδες δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας θα βρίσκονται στα σχολεία για διενέργεια
ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αποσταλεί
με σχετική εγκύκλιο. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι μαθητές/μαθήτριες δεν θα καλύπτονται
για περίοδο 72 ωρών από τις ημερομηνίες που οι μονάδες θα επισκέπτονται το σχολείο τους,
θα πρέπει να εξυπηρετούνται από τα διάφορα σημεία δειγματοληψίας που λειτουργούν σε
καθημερινή φάση για το κοινό.
Για τα Δημοτικά Σχολεία έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) θα γίνονται
δειγματοληπτικά, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αναρτάται, και θα είναι προαιρετικοί για
τους/τις μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικών σχολείων.
Συστήνεται όπως ενθαρρύνετε τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετάσχουν στους ελέγχους,
ώστε να αποτυπώνεται η επιδημιολογική εικόνα των σχολείων.
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Οι έλεγχοι θα γίνονται, όπως και την προηγούμενη σχολική χρονιά, με λήψη ρινικού
επιχρίσματος. Το σχετικό πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες διενέργειας των ελέγχων θα
αναρτάται για ενημέρωση των Διευθύνσεων των σχολείων και των γονέων/κηδεμόνων στην
ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να
προσκομίσουν το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων, το οποίο θα φυλαχθεί
στο σχολείο και θα ισχύει για όλη τη σχολική χρονιά. Η Διεύθυνση του σχολείου πρέπει να
μεριμνήσει ώστε να μεταβαίνουν στο συνεργείο της κινητής μονάδας του Υπουργείου Υγείας,
με τη συνοδεία εκπαιδευτικού, μόνο τα παιδιά που έχουν προσκομίσει συγκατάθεση
γονέα/κηδεμόνα.
2. Υπενθυμίζεται η ανάγκη πιστής και αυστηρής εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών του
Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και των εγκύκλιων οδηγιών του ΥΠΠΑΝ.
Ιδιαίτερα, τονίζεται η σημασία των πιο κάτω βασικών μέτρων πρόληψης:
 Φυσική αποστασιοποίηση
 Συνεπής και ορθή χρήση μάσκας
 Φυσικός αερισμός
 Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων (τεστ) για άμεσο εντοπισμό κρουσμάτων
 Καθορισμός σαφούς διαδικασίας διαχείρισης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
 Ορθή διαδικασία ιχνηλάτησης στενών επαφών
 Ορθό πλύσιμο χεριών/χρήση αντισηπτικού διαλύματος
 Καθαρισμός και απολύμανση
 Προώθηση του εμβολιασμού
3. Η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγειονομικής προφύλαξης είναι πολύ σημαντική για
τον περιορισμό της διασποράς. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει η Διεύθυνση σε συνεργασία με την
ομάδα τήρησης του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου σε κάθε σχολική μονάδα, με τη στενή
συνεργασία και στήριξη όλου του Προσωπικού του σχολείου, να μεριμνά για την τήρηση των
μέτρων και να προβαίνει στις ανάλογες διευθετήσεις για την αυστηρή εφαρμογή τους.
4. Επισημαίνεται, τέλος, η ανάγκη τήρησης των διαδικασιών χειρισμού ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος στις σχολικές μονάδες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σχετικές οδηγίες θα σταλούν με σχετική εγκύκλιο.

(Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης)
για Γενικό Διευθυντή
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