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Διενέργεια rapid antigen test 
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 Κατά τις  μέρες με  ημερομηνίες που έχουν χρωματιστεί με μπλε χρώμα, θα 

γίνεται η διενέργεια rapid test στο Σχολείο 

 Στις 19 του μήνα, θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν το rapid test σε εξωτερικό 

συνεργείο, έτσι ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στο Σχολείο. 

Στις 25 ή 26 του μήνα, θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν το rapid test σε εξωτερικό 

συνεργείο, έτσι ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στο Σχολείο. 
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Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 

(rapid antigen test) στο σχολείο μας 

Το πρόγραμμα διενέργειας οργανωμένου ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid 
antigen test) με λήψη ρινικού επιχρίσματος στα δημόσια κα ιδιωτικά σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές) άρχισε την Παρασκευή, 10  
Σεπτεμβρίου 2021. 

 
Κινητή μονάδα δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας θα επισκέπτεται το σχολείο 
μας ξεκινώντας από την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου και θα εξυπηρετεί αποκλειστικά 
τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Νοείται ότι 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. 
Οι μαθητές/μαθήτριες που για την είσοδό τους στον σχολικό χώρο απαιτείται να έχουν 
αρνητική διάγνωση σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, θα πρέπει, όταν οι 
εβδομήντα δύο (72) ώρες συμπληρώνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, να υποβάλλονται 
σε τεστ στα σημεία δειγματοληψίας που λειτουργούν για το κοινό, τα οποία θα είναι 
αυξημένα σε αριθμό για τον σκοπό αυτό. Διευκρινίζεται ότι το μήνυμα που αποστέλνεται 
στο κινητό τηλέφωνο των μαθητών/ριών με το αποτέλεσμα του ελέγχου ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου είναι αποδεκτό για είσοδο στον σχολικό χώρο. 

 

***Όλοι οι μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι θα υποβάλλονται σε τεστ ταχείας ανίχνευσης 

πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα*** 

https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp12689b

