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Οδηγίες διαχείρισης περιστατικών COVID-19 σε σχολική μονάδα
Σχολική χρονιά 2021-2022

Ενέργειες από τη Διεύθυνση/τοπική επιτροπή* του σχολείου
Η επίσημη ενημέρωση για τα κρούσματα θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του σχολείου από την Ομάδα Ιχνηλάτησης της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και
Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (Ομάδα ιχνηλάτησης ΜΕΕ&ΕΛΝ) του Υπουργείου Υγείας.
Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση/τοπική επιτροπή του σχολείου καλείται να ελέγχει καθημερινά
και συστηματικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου (συμπεριλαμβανομένων
Σαββατοκύριακων/αργιών/περιόδων διακοπών).
* Η τοπική επιτροπή σχολείου για τη διαχείριση περιστατικών COVID-19 σε σχολική μονάδα
αποτελείται από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια και δύο (2) επιπλέον άτομα από τη
διευθυντική ομάδα ή από το προσωπικό του σχολείου, με τη συνεργασία του/της οικείου/ας
επισκέπτη/ριας υγείας ή και του/της σχολίατρου, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Όταν η Διεύθυνση/τοπική επιτροπή του σχολείου ενημερωθεί για επιβεβαιωμένο κρούσμα,
είτε από το Υπουργείο Υγείας είτε από το ίδιο το κρούσμα (συνήθως πιο σύντομα)
προβαίνει στις εξής ενέργειες:
Α. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Ενημερώνονται οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί/μέλη του προσωπικού που
επηρεάζονται, για την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος και για τη σημασία της συνέχισης
των κανόνων υγιεινής. Οι μαθητές/μαθήτριες που είναι στενές επαφές και δεν εξαιρούνται
του αυτοπεριορισμού (λόγω εμβολιασμού ή νόσησης), παραμένουν σε απομόνωση
(καραντίνα) στο σπίτι μέχρι να γίνει η διερεύνηση για να διαπιστωθεί ποιες είναι οι στενές
επαφές του επιβεβαιωμένου κρούσματος.
2. Εντοπίζονται οι στενές επαφές του κρούσματος δύο (2) ημέρες πριν την θετική
δειγματοληψία ή δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων, αν αυτά προηγούνται
της δειγματοληψίας, μέχρι την τελευταία ημερομηνία που ήταν στο σχολείο το κρούσμα
(περίοδος ιχνηλάτησης).
3. Ενημερώνονται οι στενές επαφές ότι έχουν αξιολογηθεί ως στενές επαφές και οφείλουν να
παραμείνουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την
τελευταία τους επαφή με το κρούσμα ανεξαρτήτως εργαστηριακού αποτελέσματος (η ημέρα
επαφής ορίζεται ως ημέρα 0). Οι στενές επαφές μπορούν να αποδεσμευτούν την έβδομη (7η)
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ημέρα από την τελευταία τους επαφή με το κρούσμα, νοουμένου ότι θα έχουν απαραίτητα
υποβληθεί, με δικά τους έξοδα, σε εξέταση PCR την 7η ημέρα και νοουμένου ότι θα λάβουν
αρνητικό αποτέλεσμα.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, οι στενές επαφές με ιστορικό
εμβολιασμού εξαιρούνται από τον αυτοπεριορισμό εφόσον έχουν συμπληρώσει το
εμβολιαστικό τους σχήμα με εμβόλιο δύο δόσεων ή μετά από 14 ημέρες από τον εμβολιασμό
με μονοδοσικό εμβόλιο. Εξαίρεση αυτοπεριορισμού ως στενές επαφές τυγχάνουν, επίσης, τα
άτομα που έχουν διαγνωστεί ως θετικά κρούσματα με PCR ή rapid test αντιγόνου εντός 180
ημέρων. Παρόλα αυτά και τα άτομα που εξαιρούνται αυτοπεριορισμού δηλώνονται ως στενές
επαφές για να προγραμματιστούν οι δωρεάν εξετάσεις PCR από τον συντονισμό ιατρείων
δημόσιας υγείας.
Δίνονται οδηγίες για τήρηση αυτοπεριορισμού. Αποστέλνεται στις στενές επαφές το αρχείο:
Οδηγίες για άτομα που βρίσκονται σε κατ’οίκον περιορισμό ως στενές επαφές κρούσματος
λοίμωξης COVID-19 . Στο έγγραφο αυτό, υπάρχει και έντυπο για αίτηση άδειας για λόγους
δημόσιας υγείας. Το έντυπο συμπληρώνεται από όσους γονείς/κηδεμόνες το χρειάζονται
(σχετικές οδηγίες για την ειδική άδεια για λόγους δημόσιας υγείας υπάρχουν στα σχετικά
Διατάγματα) και το αποστέλνουν στο τηλεομοιότυπο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που
αναγράφεται στην τελευταία σελίδα.
Ενημερώνονται τα παιδιά που παρέμειναν στο σπίτι και τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί ως
στενές επαφές (περιστασιακές επαφές) ότι τερματίζεται ο αυτοπεριορισμός τους και ότι
μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο.
4. Ενημερώνεται η Σχολική Εφορεία για άμεση διευθέτηση απολύμανσης. Απολυμαίνεται η
αίθουσα που βρισκόταν το κρούσμα καθώς και άλλοι χώροι που πιθανόν να κινήθηκε
(αποχωρητήρια κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «Καθαρισμός και
Απολύμανση Νο 2», αμέσως μετά την επιβεβαίωση θετικού περιστατικού. Μετά την
απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως
ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για αερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού και
των μαθητών/ριών.
Συστήνεται όπως υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα/χώρος για διεξαγωγή του μαθήματος, η/ο
οποία/ος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που δεν απαιτείται να
αυτοπεριοριστούν (περιστασιακές επαφές/εμβολιασμένοι/νοσήσαντες) και οι οποίοι/ες θα
παραμείνουν στο σχολείο. Η Διεύθυνση του σχολείου πρέπει να μεριμνήσει ώστε να
μεταφερθούν οι μαθητές/μαθήτριες σε τέτοια περίπτωση.
5. Συμπληρώνεται το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο παρακολούθησης των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που έχει αποσταλεί στις Διευθύνσεις των σχολείων
όλων των βαθμίδων.
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Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ EXCEL
Όλες οι στενές επαφές (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εξαιρούνται
αυτοπεριορισμού) πρέπει να δηλώνονται μέσω της ενδεδειγμένης οδού για να
προγραμματιστεί η δειγματοληψία τους από τον Συντονισμό Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.
Το αρχείο Excel δεν είναι απαραίτητο να σταλεί άμεσα. Μπορεί να σταλεί το συντομότερο,
αφού οριστικοποιηθούν οι ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ. Σκοπός του αρχείου είναι να σταλεί από το
ΥΠΠΑΝ στο Υπουργείο Υγείας, για να ειδοποιηθούν οι ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ να εξεταστούν
(μοριακή εξέταση PCR).
Download - Αρχείο για συμπλήρωση των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος
Οδηγίες συμπλήρωσης
1. Συμπληρώνουμε στο κίτρινο πλαίσιο τα Στοιχεία του Κρούσματος.
2. Στη στήλη Ταυτότητα (Στήλη C ) μπαίνει οπωσδήποτε ένας αριθμός ταυτοποίησης
για κάθε επαφή που δηλώνεται. (Η Ταυτότητα είναι ο Προσωπικός Αρ. Εγγραφής στο
Πιστ. Γέννησης, ή Αρ. Διαβατηρίου ή ARC για αλλοδαπούς).
3. Στη στήλη Κινητό τηλέφωνο (Στήλη D) μπαίνει ΜΟΝΟ ένας αριθμός κινητού
τηλεφώνου χωρίς άλλα σχόλια. Βεβαιωθείτε ότι μπαίνει ο σωστός αριθμός τηλεφώνου.
Σε περίπτωση λάθους, η επαφή δεν θα ειδοποιηθεί και θα πρέπει να επανέλθετε.
4. Η Ημερομηνία τελευταίας επαφής (Στήλη Η) είναι απαραίτητη. Καθορίζει την
ημερομηνία αποδέσμευσης. Στην περίπτωση των σχολείων συνήθως είναι η ημερομηνία
που το κρούσμα βρισκόταν στο σχολείο για τελευταία φορά.
5. Στη στήλη Παρατηρήσεις/Σχόλια (Στήλη Ι) αναφέρoυμε αν η επαφή είναι Εμβολιασμένη
ή αν ήταν κρούσμα εντός 180 ημερών. (Η επαφή δεν θα τεθεί σε αυτοπεριορισμό αλλά
θα κληθεί για μοριακή εξέταση PCR).
6. Πριν αποστείλουμε το αρχείο στο odiape-covid19@schools.ac.cy αλλάζουμε το
όνομα του αρχείου. Από ΣΧΟΛΕΙΟ - ΚΡΟΥΣΜΑ το αλλάζουμε στο όνομα του Σχολείου
και το όνομα του κρούσματος με Κεφαλαία Ελληνικά π.χ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΖΑΝΙΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ή π.χ. ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΝΤΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. Χρησιμοποιούμε το επίσημο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σχολείου.

Γ. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Για να επιστρέψει κάποιο παιδί ή εκπαιδευτικός/προσωπικό του σχολείου πίσω στο σχολείο
θα πρέπει να επιδείξει sms αποδέσμευσης ή EUDCC που να πιστοποιεί ότι αποδεσμεύτηκε.
Κανένα άλλο έγγραφο δεν θεωρείται επίσημο. Οδηγίες για την αποδέσμευση των
κρουσμάτων υπάρχουν στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας: Αναθεωρημένες
οδηγίες αποδέσμευσης Κρουσμάτων χωρίς ή με ήπια συμπτωματολογία, με ημερομηνία
4/8/2021.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, για την αποδέσμευση κρουσμάτων χωρίς ή με ήπια
συμπτωματολογία από την απομόνωση, εφαρμόζονται τα εξής:
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• Ασυμπτωματικά άτομα: Αποδέσμευση από την απομόνωση δέκα (10) ημέρες από τη λήψη
του θετικού δείγματος για SARS-CoV-2.
• Άτομα με ήπια/μέτρια συμπτωματολογία: Αποδέσμευση από την απομόνωση δέκα (10)
ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, νοουμένου ότι ο ασθενής έχει απυρεξία για
τουλάχιστον 3 ημέρες (χωρίς χρήση αντιπυρετικών) ή βελτίωση των υπολοίπων
συμπτωμάτων.
Διευκρινίζεται ότι ο αυτοπεριορισμός για τα θετικά κρούσματα (ασυμπτωματικά ή με
ήπια/μέτρια συμπτωματολογία) είναι διάρκειας δέκα (10) ημερών. Ως εκ τούτου, η
ημερομηνία αποδέσμευσης του κρούσματος είναι η ενδέκατη (11η) ημέρα από την
ημερομηνία του πρώτου θετικού εργαστηριακού αποτελέσματος ή την ημερομηνία έναρξης
των συμπτωμάτων, η οποία υπολογίζεται ως ημέρα 0.
Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Προσωπικό
τους Ιατρό, για να διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια. Όσοι πολίτες δεν είναι
εγγεγραμμένοι σε Προσωπικό Ιατρό αποδεσμεύονται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής
Επιτήρησης του Υπουργείου.

Δ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Για βοήθεια (μόνο αν χρειαστεί) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Διαχείρισης
Περιστατικών Covid-19 του ΥΠΠΑΝ στα τηλέφωνα 22806336 και 22809588 (Καθημερινά
από τις 08:00 π.μ.– 08:00 μ.μ. και Σαββατοκύριακα/αργίες από τις 10:00 π.μ. – 08:00 μ.μ.)
Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τα πιο πάνω, βλέπε το συνημμένο
έγγραφο.
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Διερεύνηση επαφών κρούσματος
Είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν οι στενές επαφές του κρούσματος και να
απομονωθούν, για να αποφευχθεί περαιτέρω διασπορά του ιού.
Πώς διερευνώνται οι επαφές:




Διερευνούμε και εντοπίζουμε τις επαφές δύο (2) ημέρες πριν τα συμπτώματα του
κρούσματος ή δύο (2) ημέρες πριν τη δειγματοληψία σε άτομα χωρίς
συμπτωματολογία.
Εντοπίζουμε και καταγράφουμε μόνο τις φυσικές επαφές (άνθρωπος με άνθρωπο).
Η ανταλλαγή εγγράφων ή χρημάτων ή άλλων αντικειμένων, καθώς και η χρήση
επιφανειών ΔΕΝ αξιολογείται ως στενή επαφή.

Ορισμός στενής επαφής


Άτομο που συγκατοικεί με επιβεβαιωμένο κρούσμα.



Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα (π.χ. χειραψία,
αγκαλιά, φιλί).



Άτομο που είχε απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις του αναπνευστικού
επιβεβαιωμένου κρούσματος.



Άτομο που είχε πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα σε
απόσταση μικρότερη των δύο (2) μέτρων και με διάρκεια μεγαλύτερη των δεκαπέντε
(15) λεπτών.



Άτομο που βρέθηκε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας, σινεμά, χώρο
αναμονής νοσοκομείων κ.τ.λ.) με επιβεβαιωμένο κρούσμα για πάνω από δεκαπέντε
(15) λεπτά (συνεχόμενα ή αθροιστικά) και σε απόσταση κάτω από δύο (2) μέτρα.



Επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα υγείας σε κρούσμα ή
εργαστηριακό προσωπικό που χειρίστηκε δείγμα επιβεβαιωμένου κρούσματος χωρίς
να χρησιμοποιεί τον ενδεδειγμένο προστατευτικό εξοπλισμό ή στην περίπτωση που
υπήρξε ρήξη στην ακεραιότητα του εξοπλισμού.



Συνταξιδιώτης σε αεροσκάφος που καθόταν έως δυο σειρές (προς κάθε κατεύθυνση)
από επιβεβαιωμένο κρούσμα, άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντιζαν τον ασθενή,
μέλη πληρώματος που εξυπηρέτησαν το τμήμα του αεροπλάνου που καθόταν ο
ασθενής.



Άτομα που έπαιξαν ποδόσφαιρο, προπονήθηκαν ή συμμετείχαν σε άλλες ομαδικές
αθλητικές δραστηριότητες με το κρούσμα στον ίδιο χώρο, κλειστό ή ανοικτό. Άτομα
που χρησιμοποίησαν τα αποδυτήρια ταυτόχρονα με το κρούσμα ή μεταφέρθηκαν με
το ίδιο λεωφορείο με το κρούσμα και φώναζαν συνθήματα ή πλησίασαν το κρούσμα
για να βγάλουν φωτογραφία μαζί κ.τ.λ.
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Εξαίρεση αυτοπεριορισμού ως στενές επαφές τυγχάνουν τα άτομα που:
• έχουν διαγνωστεί ως θετικά κρούσματα με PCR ή rapid test αντιγόνου εντός 180
ημέρων, είτε
• έχουν συμπληρώσει το σχήμα εμβολιασμού τους με οποιοδήποτε εμβόλιο
αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Για τα μονοδοσικά εμβόλια πρέπει να
παρέλθει διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την δόση.
Παρόλα αυτά, όλες οι στενές επαφές (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
εξαιρούνται αυτοπεριορισμού) θα πρέπει να δηλωθούν για να προγραμματιστεί η
δειγματοληψία τους από τον Συντονισμό Ιατρείων Δημόσιας Υγείας.

Ορισμός στενής επαφής κρούσματος σε σχολική μονάδα
Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τον ισχύοντα ορισμό της στενής επαφής, και συγκεκριμένα για
τις σχολικές μονάδες, στενές επαφές κρούσματος θεωρούνται:
• Οι μαθητές/μαθήτριες που κάθονταν σε απόσταση δύο (2) μέτρων από το κρούσμα προς
κάθε κατεύθυνση σε όλα τα μαθήματα που συμμετείχε το κρούσμα κατά την περίοδο
ιχνηλάτησης.
• Οι μαθητές/μαθήτριες με τους οποίους αγωνίστηκε σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα.
• Οι μαθητές/μαθήτριες με τους οποίους συναναστράφηκε ή έπαιξε το διάλειμμα με τρόπο
ώστε να ισχύουν τα κριτήρια της στενής επαφής (κάτω από 2 μέτρα για πάνω από 15 λεπτά).
• Οι μαθητές/μαθήτριες με τους οποίους παρευρέθηκε σε όχημα για τη μεταφορά από και
προς το σχολείο (ιδιωτικό αυτοκίνητο ή λεωφορείο) και βρίσκονταν γύρω του σε απόσταση
λιγότερη των δύο (2) μέτρων προς κάθε κατεύθυνση σε διαδρομή άνω των δεκαπέντε (15)
λεπτών.
• Σε περίπτωση κρούσματος σε εκπαιδευτικό, οι μαθητές/μαθήτριες της πρώτης σειράς αν η
απόστασή της από τον χώρο που χρησιμοποιούσε το κρούσμα ήταν κάτω από δύο (2) μέτρα.
• Οι εκπαιδευτικοί που πλησίασαν τον/την μαθητή/μαθήτρια ή συνάδελφο κρούσμα σε
απόσταση κάτω από δύο (2) μέτρα για πάνω από δεκαπέντε (15) λεπτά (συνεχόμενα ή
αθροιστικά) ή είχαν σωματική επαφή μαζί του (π.χ. αγκαλιά, χειραψία, περίθαλψη
τραύματος).
*** Η μάσκα ή η επαφή σε εξωτερικό χώρο δε διαφοροποιούν την αξιολόγηση μιας
επαφής.

Οδηγίες προς τις στενές επαφές


Στις στενές επαφές δίνουμε οδηγία για δεκατέσσερις (14) ημέρες περιορισμό. Η
ημέρα επαφής θεωρείται ημέρα μηδέν άρα οι δεκατέσσερις (14) ημέρες ξεκινούν από
την επόμενη. Περιορισμός σημαίνει απομόνωση στο σπίτι σε ξεχωριστό δωμάτιο.
Αυτό σημαίνει ότι ούτε βγαίνουν από το σπίτι, ούτε συναναστρέφονται με τους
γείτονες στην αυλή, ούτε πάνε στα γρήγορα για ψώνια, ούτε δέχονται επισκέψεις.
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Η καραντίνα/περιορισμός ξεκινά από την τελευταία ημέρα επαφής με το κρούσμα και
όχι από την ημέρα ενημέρωσης.

Η καραντίνα των δεκατεσσάρων (14) ημερών ισχύει ακόμα και αν κάνουν το τεστ και βγει
αρνητικό. Αυτό γιατί η περίοδος επώασης του ιού είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες και
ενδέχεται κάποιος να αναπτύξει συμπτώματα μέσα σε αυτό το διάστημα και να θετικοποιηθεί
στην πορεία. Μπορούν να αποδεσμευτούν την 7η ημέρα από την τελευταία τους επαφή με
το κρούσμα, νοουμένου ότι θα έχουν απαραίτητα υποβληθεί, με δικά τους έξοδα, σε εξέταση
PCR την 7η ημέρα και θα λάβουν αρνητικό αποτέλεσμα (αποδεσμεύονται μόνο όταν λάβουν
το αρνητικό αποτέλεσμα, μπορεί αυτό να συμβεί μετά την έβδομη ημέρα).


*** Ένας αρνητικός έλεγχος PCR από εγκεκριμένο ιδιωτικό εργαστήριο την 7η ημέρα,
με έξοδα της ίδιας της επαφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή της
καραντίνας νωρίτερα από τις συνιστώμενες 14 ημέρες αφού το άτομο ενημερώσει
πρώτα το εργαστήριο ότι είναι στενή επαφή.



Σε περίπτωση που μια στενή επαφή δεν κάνει το τεστ για οποιοδήποτε λόγο,
αποδεσμεύεται εφόσον παρέλθει η περίοδος περιορισμού/καραντίνας των
δεκατεσσάρων (14) ημερών και δεν έχει αναπτύξει συμπτώματα. Βασικό μέτρο για
την προστασία της δημόσιας υγείας είναι η καραντίνα και όχι το τεστ.



Σε περίπτωση που στενές επαφές αποφασίσουν να συνεχίσουν να ζουν με το
κρούσμα (αυτό συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις οικογενειών κυρίως λόγω
πρακτικών δυσκολιών) οι δεκατέσσερις (14) ημέρες καραντίνας της κάθε στενής
επαφής ανανεώνονται και ξεκινούν να μετρούν εκ νέου από την ημέρα αποδέσμευσης
του θετικού. Κι αυτό γιατί: Ο θετικός είναι μολυσματικός μέχρι την ημέρα
αποδέσμευσής του. Άρα υπάρχει πιθανότητα η στενή επαφή να κόλλησε ακριβώς την
προηγούμενη μέρα και να εκδηλώσει τον ιό μέχρι και δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά.
Αν το κρούσμα ή η στενή επαφή δηλώσουν κάτι τέτοιο, τους ενημερώνουμε για αυτά
τα δεδομένα, για να τα γνωρίζουν πριν αποφασίσουν τι θα κάνουν.



Αν οι επαφές είναι ασυμπτωματικές, τους δίνουμε την οδηγία – σε περίπτωση που
αναπτύξουν συμπτώματα – να επικοινωνούν με τον προσωπικό τους
ιατρό/παιδίατρο, για να κρίνει αυτός αν θα κάνουν πιο νωρίς ή αν θα επαναλάβουν
το τεστ. Δε χρειάζεται να ενημερώσουν τον προσωπικό τους γιατρό ότι είναι επαφή
κρούσματος, παρά ΜΟΝΟ στην περίπτωση ανάπτυξης συμπτωμάτων.



Τους ενημερώνουμε ότι θα επικοινωνήσει μαζί τους λειτουργός του Υπουργείου
Υγείας, για να τους διευθετήσει ραντεβού και να τους δώσει οδηγίες για τον τόπο και
τον τρόπο μετάβασης.



Εφόσον το παιδί – στενή επαφή απομονωθεί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας,
οι υπόλοιποι συνεχίζουν κανονικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες (σχολείο,
εργασία κ.λπ.).



Αν η στενή επαφή είναι ανήλικος, δίνουμε οδηγία σε έναν από τους γονείς να μείνει
μαζί του στην καραντίνα/περιορισμό και να ζητήσει πιστοποιητικό από το Υπουργείο
Υγείας, όπως πιο πάνω. Τονίζουμε όμως ότι μόνο για τον έναν γονέα μπορεί να γίνει
αυτό. Για το παιδί που είναι στενή επαφή και για τον γονέα που θα το συνοδεύσει,
ισχύουν οι ίδιες οδηγίες. Αν οι γονείς κρίνουν ότι το παιδί τους μπορεί να μείνει μόνο
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του στην καραντίνα και να αυτοεξυπηρετείται, το δεχόμαστε δεδομένου ότι τηρείται το
νομικό πλαίσιο που αφορά στη φύλαξη ανηλίκων, αλλά κάνουμε ξεκάθαρο ότι ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ για οποιαδήποτε φροντίδα του.
Για τεστ θα προγραμματιστεί σε πρώτο στάδιο μόνο το παιδί και – σε περίπτωση που
βγει θετικό – τότε θα εξεταστεί και ο ενήλικας που θα είναι μαζί του στην καραντίνα.


Αν μια στενή επαφή έχει προγραμματισμένο ταξίδι πριν τη λήξη της καραντίνας της,
δε δικαιούται να ταξιδέψει, εκτός αν πρόκειται για επαναπατρισμό (π.χ. Κύπριος με
μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό).



Αν μια επαφή έχει προγραμματισμένη εξέταση πριν τη λήξη της καραντίνας της,
μπορεί να την πραγματοποιήσει ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. Καλύτερα
είναι να γίνει διαδικτυακά. Αν απαιτείται φυσική παρουσία, τότε θα πρέπει το άτομο
να εξεταστεί με βάση το ανάλογο πρωτόκολλο.



Αν μια στενή επαφή είναι αθλητής, προτρέπεται να πάρει σχετικές οδηγίες για
εξαιρέσεις στον αυτοπεριορισμό που αφορούν μόνο στις προπονήσεις της από τους
προπονητές, με βάση τα πρωτόκολλα της Κ.Ο.Π. και του Κ.Ο.Α.



Εάν ένα ήδη διαγνωσμένο θετικό κρούσμα βρεθεί στενή επαφή ξαναμπαίνει
καραντίνα εάν έχει περάσει περίοδος έξι (6) μηνών από την αρχική του διάγνωση.
Αλλιώς θεωρούμε ότι έχει ανοσία και δε χρειάζεται να περιοριστεί. Πρέπει όμως να
φοράει μάσκα και να τηρεί τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και κοινωνικής
αποστασιοποίησης, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Δηλώνεται επίσης ως στενή επαφή για
να κάνει τη διαγνωστική εξέταση.

Περιστασιακές επαφές


Στις περιστασιακές επαφές δε δίνουμε οδηγία για κατ’ οίκον περιορισμό και εξηγούμε
ότι δε θα τους γίνει το τεστ μέσω της διαδικασίας της ιχνηλάτησης.



Τους λέμε όμως να παρακολουθούν την υγεία τους και σε περίπτωση που
εμφανίσουν συμπτώματα, να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους ιατρό.



Εάν θέλουν να κάνουν το τεστ μπορούν να το κάνουν ιδιωτικά με προσωπική
επιβάρυνση του ποσού.



Κάνουμε σαφές ότι είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην εργασία και στις
δραστηριότητές τους. Εξηγούμε ότι ΔΕΝ ενδείκνυται να μείνουν σε περιορισμό και
ΔΕΝ μπορεί να τους δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο από το Υπουργείο Υγείας.

 Οι επαφές της επαφής δεν αξιολογούνται, ανεξαρτήτως υποκείμενων νοσημάτων ή
συμπτωμάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις παραπέμπονται τα άτομα στον προσωπικό τους
ιατρό για αξιολόγηση της κατάστασης.

10 Σεπτεμβρίου 2021
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