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Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2022 για διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen test) σε μαθητές/μαθήτριες  

Κινητές μονάδες δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας θα επισκέπτονται περιοδικά, ανά εβδομήντα δύο 

(72) ώρες το σχολείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται και θα εξυπηρετούν τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες καθώς και το εκπαιδευτικό/άλλο προσωπικό του σχολείου που δύναται να 

εξυπηρετείται στις κινητές μονάδες δειγματοληψίας (rapid test) που λειτουργούν για το κοινό (σύμφωνα 

με το ισχύον δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας). Στους ελέγχους προτρέπονται να συμμετέχουν 

όλοι/όλες οι μαθητές μαθήτριες (είτε είναι πλήρως εμβολιασμένοι είτε έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων 

180 ημερών) για να αποτυπώνεται, συστηματικά, η επιδημιολογική εικόνα στα σχολεία και να εντοπίζονται 

έγκαιρα τυχόν κρούσματα, ώστε να διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, η ασφαλέστερη λειτουργία των 

σχολείων με φυσική παρουσία.   

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι εβδομήντα δύο (72) ώρες συμπληρώνονται μέσα στο 

σαββατοκύριακο ή αργία, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ ταχείας ανίχνευσης στα 

σημεία δειγματοληψίας που λειτουργούν για το κοινό, αφού το πρόγραμμα των κινητών μονάδων στα 

σχολεία εξυπηρετεί τις σχολικές μονάδες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (π.χ. κινητή μονάδα που 

επισκέφθηκε σχολείο ημέρα Πέμπτη, θα το επισκεφθεί ξανά την επόμενη Τετάρτη. Ως εκ τούτου, οι 

μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid test Κυριακή, όταν θα συμπληρώνονται οι 72 ώρες 

από την Πέμπτη).  

Μαθητές/μαθήτριες που για λόγους υγείας δεν μπορούν να υποβληθούν σε ρινικό τεστ, θα πρέπει να 

συμβουλεύονται τον/την προσωπικό ιατρό τους. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

Τα σαββατοκύριακα ή αργίες οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ ταχείας ανίχνευσης στα 

σημεία δειγματοληψίας που λειτουργούν για το κοινό, αφού το πρόγραμμα των κινητών μονάδων στα σχολεία 

εξυπηρετεί τις σχολικές μονάδες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Τις ημέρες που φαίνονται με κίτρινο φόντο 

(αργίες, σαββατοκύριακα) στο πρόγραμμα, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να μεταβαίνουν για τεστ στα σημεία 

δειγματοληψίας που λειτουργούν για το κοινό ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 
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