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Δελτίο τύπου 

Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για έναρξη εφαρμογής του μέτρου “test to 
stay” στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας να παραμείνουν τα σχολεία 

ασφαλή και σε λειτουργία, από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, το μέτρο “test to 
stay” τίθεται σε εφαρμογή και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Υπενθυμίζεται ότι, 

το μέτρο απευθύνεται σε άτομα που αποτελούν στενές επαφές και βάσει του 

πρωτοκόλλου υποχρεούνται σε περιορισμό.  

Συγκεκριμένα: α) άτομα χωρίς ιστορικό εμβολιασμού ή που δεν ολοκλήρωσαν το 

εμβολιαστικό τους πρόγραμμα,  

β) άτομα που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και έχει παρέλθει η 

περίοδος των 7 μηνών,  

γ) άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης και έχει παρέλθει η περίοδος των 90 

ημερών. 

Οδηγίες σε εκπαιδευτικούς:  

• Οι εκπαιδευτικοί στη Δημόσια και Ιδιωτική Μέση και Δημοτική 
Εκπαίδευση (δημοτικά, νηπιαγωγεία, ειδικά σχολεία) που αποτελούν 

στενές επαφές εντός του σχολικού χώρου και κάνουν χρήση της εφαρμογής 

του μέτρου “test to stay” θα μπορούν να προσέρχονται στα προκαθορισμένα 

σημεία σε σχολεία ή κλινικά εργαστήρια που ανακοινώνονται καθημερινά από 

το Υπουργείο Υγείας, για τη διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
(Rapid test) καθημερινά για την περίοδο 7 συνεχόμενων ημερών μετά την 
επαφή. Νοείται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δεν απαιτείται η 

διαδικασία “test to stay”. 
 

• Το μέτρο δεν έχει αναδρομική ισχύ. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που 
θα δηλωθούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού από 
τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022. 
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• Η εξέταση θα παραχωρείται δωρεάν. 

 

• Oι εκπαιδευτικοί που δεν θα κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου σε 
περίπτωση που αποτελούν επαφή θετικού περιστατικού, θα πρέπει να 
κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας. 
 

• Οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν στενές επαφές θα λαμβάνουν από τον 

Υπεύθυνο Ιχνηλάτησης της σχολικής μονάδας, το Έντυπο Καταγραφής 
Ελέγχου που θα παρουσιάζουν για την περίοδο 7 ημερών κατά την 

προσέλευσης τους στα προκαθορισμένα σημεία και στη συνέχεια να το 

επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους στη σχολική μονάδα. 
 

• Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά κατ' εξαίρεση μόνο στο ωράριο 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων ενιαίων 
ολοήμερων σχολείων και προαιρετικών ολοήμερων σχολείων) και μετά 
την αποχώρηση των εκπαιδευτικών από τα σχολεία, θα πρέπει να 
τίθενται σε αυτοπεριορισμό, καθώς συνεχίζουν να θεωρούνται στενές 
επαφές και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε άλλες απογευματινές 
δραστηριότητες. 
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