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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΣΕΚ
Θέμα: Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid
antigen test) σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών –
Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2022
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι το πρόγραμμα
διενέργειας οργανωμένου ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid antigen test) με λήψη
ρινικού επιχρίσματος στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια
και Τεχνικές Σχολές) θα συνεχισθεί τον μήνα Φεβρουάριο. Κινητές μονάδες δειγματοληψίας του
Υπουργείου Υγείας θα επισκέπτονται περιοδικά, ανά εβδομήντα δύο (72) ώρες τα σχολεία,
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 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 90
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.
2. Επισημαίνεται ότι στις σχολικές μονάδες, στις οποίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που
ανακοινώνει καθημερινά το Υπουργείο Υγείας οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να μεταφέρουν τα
παιδιά που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος στο πλαίσιο του μέτρου test
to stay, από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 π.μ., οι κινητές μονάδες θα εξυπηρετούν μόνο στενές
επαφές από οποιοδήποτε σχολείο. Οι υπόλοιποι μαθητές/μαθήτριες του συγκεκριμένου
σχολείου θα προσέρχονται με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η Διεύθυνση από τις 8:00
π.μ. και μετά.
3. Υπενθυμίζεται 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 μόνο τις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδας (π.χ. κινητή μονάδα που επισκέφθηκε σχολείο ημέρα Πέμπτη, θα το επισκεφθεί ξανά
την επόμενη Τετάρτη.) Διευκρινίζεται ότι τις ημέρες που φαίνονται στο πρόγραμμα με κίτρινο
φόντο (σαββατοκύριακα/αργίες) οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να μεταβαίνουν για τεστ στα σημεία
δειγματοληψίας που λειτουργούν για το κοινό και όχι στον χώρο του σχολείου. Ως εκ τούτου, οι
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μαθητές/μαθήτριες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά, ώστε να επιστρέφουν τη Δευτέρα ή μετά
από αργία στο σχολείο με SafePass σε ισχύ.
4.
Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2021, από την 31η Δεκεμβρίου, η χρονική περίοδος ισχύος του
Πιστοποιητικού Νόσησης μειώνεται από 180 ημέρες σε 90 ημέρες . Η αλλαγή αυτή θα ισχύει για
όλους τους κατόχους του Πιστοποιητικού, ανεξαρτήτως εάν το έχουν εκδώσει πριν την
ημερομηνία αυτή. Διευκρινίζεται ότι, τα πιστοποιητικά αυτά θα συνεχίσουν να εκδίδονται μέσω
της πλατφόρμας www.eudcc.gov.cy και η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του πιστοποιητικού θα
είναι η ημερομηνία αποδέσμευσης του ατόμου. Θα ισχύει για εγχώρια χρήση μέχρι 90 ημέρες
από την ημερομηνία του πρώτου θετικού εργαστηριακού ελέγχου, όπως καθορίζεται στο σχετικό
Διάταγμα.
5.
Με βάση τα πιο πάνω, οι μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών
απαιτείται όπως επιδεικνύουν στη Διεύθυνση του σχολείου ή σε άτομο που ορίζεται από τη
Διεύθυνση με την είσοδό τους στον σχολικό χώρο ένα από τα ακόλουθα:
 πιστοποιητικο ολοκληρωμένου εμβολιασμού (δύο δόσεις με άμεση ισχύ από την
ημέρα λήψης της 2ης δόσης) για την ασθένεια COVID-19 ή
 πιστοποιητικό νόσησης/ανάρρωσης από την ασθένεια COVID-19 ισχύος 90 ημερών ή
 αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid
antigen test) για την ασθένεια του COVID-19, με τη δειγματοληψία να έχει
πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών.
Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκυκλίου με αρ. φακ. 21.11.6.16/2
και ημερ. 29 Νοεμβρίου 2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp13205), ο έλεγχος κατοχής
SafePass με τη χρήση της εφαρμογής CovScan Cyprus εφαρμόζεται στα άτομα ηλικίας 14
ετών και άνω. Πρακτικά, για σκοπούς ελέγχου του SafePass στο σχολείο, αυτό θα
εφαρμόζεται για μαθητές/μαθήτριες Γ’ τάξης Γυμνασίου και άνω.
6. Τονίζεται, εκ νέου, ότι δεν θα γίνονται διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα των κινητών μονάδων
για κανέναν λόγο. Ως εκ τούτου, οι Διευθύνσεις των σχολείων καλούνται όπως προσαρμόζουν
τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας έχοντας υπόψη το πρόγραμμα επισκέψεων των
κινητών μονάδων δειγματοληψίας. Σε περίπτωση που σχολική μονάδα για σοβαρό λόγο δεν
μπορεί να διενεργήσει το τεστ τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα το
ΥΠΠΑΝ για να μην μεταβαίνει άσκοπα η κινητή μονάδα στο σχολείο και να ενημερώνει
ταυτόχρονα τους/τις μαθητές/μαθήτριες για να εξυπηρετηθούν από τις μονάδες δειγματοληψίας
που λειτουργούν για το κοινό. Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/ερωτήματα καλείστε όπως
αποφεύγετε την απευθείας επικοινωνία με τους Λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας.

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Προϊστάμενος Γραφείου
Πολιτικής Άμυνας,
Ασφάλειας και Υγείας
Κοιν. : Γ.Ε.Μ.Ε., Γ.Ε.Τ.Ε., Γ.Ε.Δ.Ε.
: Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
: Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ., Ο.Λ.Τ.Ε.Κ.
: Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
: Παγκύπρια Oμοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων
AFK/AFK GRAFEIO AY 2021-2022.KINHTES MONADES RAPID TEST SXOLEIA. MESH FEVROUARIOS 20220128

