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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικής,
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Θέμα: Οδηγίες διαχείρισης περιστατικών COVID-19 (επιβεβαιωμένο κρούσμα και στενή
επαφή) σε σχολική μονάδα
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία
20 Οκτωβρίου 2020, έχω οδηγίες να σας πληροφορήσω ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η Ομάδα
Διαχείρισης Περιστατικών Covid-19 του Υ.Π.Π.Α.Ν., η οποία δρα υποστηρικτικά προς την
Ομάδα Ιχνηλάτησης του Υπουργείου Υγείας.
2. Σημειώνεται ότι, όταν η Διεύθυνση/τοπική επιτροπή του σχολείου ενημερωθεί επίσημα από
την Ομάδα Ιχνηλάτησης του Υπουργείου Υγείας για επιβεβαιωμένο κρούσμα από
μαθητή/μαθήτρια ή άλλο μέλος του προσωπικού του σχολείου, προβαίνει στις ενέργειες που
περιγράφονται στο συνημμένο Πρωτόκολλο..
3. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19 του
Υ.Π.Π.Α.Ν., τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαδικασία ιχνηλάτησης, όπως
περιγράφεται στο συνημμένο Πρωτόκολλο, είναι 22809587, 22806336 και 22809588.
4. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν γονείς οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να φέρνουν τα παιδιά
τους στο σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων, μέσα από τις διευθετήσεις που έγιναν μεταξύ
Υ.Π.Π.Α.Ν. και των Συνδέσμων Γονέων, οι είσοδοι των σχολείων θα πρέπει να παραμένουν
ανοιχτές από την ώρα που προσέρχεται στο σχολείο το προσωπικό καθαριότητας.
5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι κάποιες οδηγίες που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, και οι
οποίες θα ισχύουν, εφεξής, αναιρούν πρόνοιες των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων ή
προηγούμενων εγκύκλιων οδηγιών. Επισημαίνεται ότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα θα
αναθεωρηθούν στη βάση των νέων εγκυκλίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,
και θα αναρτηθούν, εκ νέου.
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