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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 

Οδηγίες διαχείρισης περιστατικών COVID-19 σε σχολική μονάδα 

Σχολική χρονιά 2022-2023 

Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2022 

Ενέργειες από τη Διεύθυνση/τοπική επιτροπή του σχολείου 

Όταν η Διεύθυνση/τοπική επιτροπή του σχολείου ενημερωθεί για επιβεβαιωμένο κρούσμα στη 

σχολική μονάδα, 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. Η Διεύθυνση/τοπική επιτροπή του σχολείου προβαίνει άμεσα στη διαδικασία 

ιχνηλάτησης και αποφασίζει, με βάση τον ορισμό της στενής επαφής για σχολικές μονάδες 

(συνημμένο) ποιοι/ες μαθητές/μαθήτριες είναι στενές επαφές του κρούσματος.  

Με βάση τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, από τις 15 Μαΐου 2022 αναστάληκε η 

υποχρέωση αυτοπεριορισμού ατόμων που αποτελούν στενή επαφή επιβεβαιωμένου 

θετικού περιστατικού και δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Σύμφωνα 

με ενημέρωση που λάβαμε από το Υπουργείο Υγείας, οι επαφές εντός σχολείου θα συνεχίσουν 

να δηλώνονται για να προγραμματίζονται τα ραντεβού τους για δειγματοληψία την 3η και 5 ημέρα 

από την επαφή τους. 

2.  Το σχολείο αποστέλνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση  contacttracing@moh.gov.cy το αρχείο 

Excel με όλες τις στενές επαφές. Tο Υπουργείο Υγείας θα προγραμματίζει, αναλόγως των 

ισχυουσών οδηγιών, τον έλεγχο με rapid test για τις στενές επαφές. Οι ισχύουσες οδηγίες 

βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο του Υ.Π.Α.Ν. (http://www.moec.gov.cy/covid_19.html). 

Υπενθυμίζεται ότι, δηλώνονται οι  στενές επαφές του κρούσματος δύο (2) ημέρες πριν από τη 

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), με βάση τον ορισμό της στενής επαφής κρούσματος σε σχολική μονάδα (δύο μέτρα 

απόσταση από όλες τις κατευθύνσεις του θετικού περιστατικού εντός της σχολικής αίθουσας, κατά 

την ώρα του διαλείμματος, κατά τη διάρκεια των αθλοπαιδιών και κατά τη μεταφορά με λεωφορείο 

ή ιδιωτικό όχημα με άλλο συμμαθητή). 

http://www.moec.gov.cy/covid_19.html
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3. Το προσωπικό καθαριότητας του σχολικού χώρου, δύναται να καθαρίζει επιμελώς τον χώρο με 

πανάκια, και άλλα μέσα, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα απολυμαντικά από το Υπουργείο Υγείας. 

Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί αδρανοποιούνται με διαδικασία απολύμανσης επιφανειών εντός ενός 

λεπτού (1 )́ με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως: Υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση 0,1%, 

Αιθανόλη 70% και Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,5%. Η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι το χλώριο 

(υγρή χλωρίνη-υποχλωριώδες νάτριο 0,5% ή ταμπλέτες χλωρίου –NaDCC 5000 ppm). Tο 

απολυμαντικό διάλυμα προκύπτει από αραίωση 1:50 της οικιακής χλωρίνης που είναι διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου 5%. 

4. Συμπληρώνεται, αυθημερόν, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο παρακολούθησης των 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-
ib7DiOmkS2fbqA5mVJGuPqQM9VkaBKgCA2HLQarWNUNlpNRTZYQzk4RU5DTU5UVi 
U3RkZDRjNLMy4u 

 
 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ EXCEL  

Όλες οι στενές επαφές πρέπει να δηλώνονται μέσω της ενδεδειγμένης οδού για να 

προγραμματιστεί η δειγματοληψία τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για τις στενές επαφές. 

Tο αρχείο Excel πρέπει να αποστέλνεται το συντομότερο, μόλις οριστικοποιηθούν οι ΣΤΕΝΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ. Σκοπός του αρχείου είναι να σταλεί από τις Διευθύνσεις/τοπικές επιτροπές των 

σχολείων στο Υπουργείο Υγείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  contacttracing@moh.gov.cy για 

να ειδοποιηθούν οι ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ να εξεταστούν τις ημέρες που ορίζει το Υπουργείο Υγείας.  

Download – Αρχείο για συμπλήρωση των στενών επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος 

 

Οδηγίες συμπλήρωσης 

1. Συμπληρώνονται 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, κενά, παρενθέσεις ή παύλες. 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 και τον προγραμματισμό των τεστ. Στην περίπτωση των σχολείων συνήθως 

είναι η ημερομηνία που το κρούσμα βρισκόταν στο σχολείο για τελευταία φορά. 

5. Πριν αποσταλεί το αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση contacttracing@moh.gov.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. 

 

Σε περίπτωση που το αρχείο δεν συμπληρωθεί ορθά, τότε οι στενές επαφές δεν θα 

ενημερωθούν από το Υπουργείο Υγείας για διενέργεια τεστ και δεν θα δικαιούνται τις δωρεάν 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuPq0M9VkaBKgCA2HLQarWNUNlpNRTZYQzk4RU5DTU5UVjU3RkZDRjNLMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuPq0M9VkaBKgCA2HLQarWNUNlpNRTZYQzk4RU5DTU5UVjU3RkZDRjNLMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuPq0M9VkaBKgCA2HLQarWNUNlpNRTZYQzk4RU5DTU5UVjU3RkZDRjNLMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=z-jb7DjOmkS2fbqA5mVJGuPq0M9VkaBKgCA2HLQarWNUNlpNRTZYQzk4RU5DTU5UVjU3RkZDRjNLMy4u
https://archeia.moec.gov.cy/mc/245/archeio_gia_symplirosi_stenon_epafon_krousmatos.xls
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δειγματοληψίες. Με την αποστολή της λίστας και τη δήλωση των επαφών στο Υπουργείο 

Υγείας αποστέλνεται  με sms ο προγραμματισμός των ραντεβού τους, σύμφωνα με τα 

ισχύοντα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. Παρόλα αυτά εάν δεν αποσταλούν οι λίστες 

έγκαιρα δεν θα προγραμματίζονται τα ραντεβού.  

Γ. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ  

Για να επιστρέψει κάποιο παιδί ή εκπαιδευτικός/προσωπικό του σχολείου πίσω στο σχολείο θα 

πρέπει να επιδείξει sms αποδεσμευσης ή EUDCC που να πιστοποιεί ότι αποδεσμεύτηκε. Κανένα 

άλλο έγγραφο δεν θεωρείται επίσημο.  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τη διαχείριση των στενών επαφών στη 

σχολική μονάδα, δείτε το συνημμένο έγγραφο.  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 

 

Διερεύνηση επαφών κρούσματος 

 

Είναι πολύ σημαντικό να εντοπιστούν οι στενές επαφές του κρούσματος και να ακολουθηθούν οι 

ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, 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 ανοιχτό. 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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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. 

 

Τι ισχύει για τις στενές επαφές, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 

Οι ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για τις στενές επαφές βρίσκονται αναρτημένες στον 

ιστότοπο COVID-19 του Υ.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/covid_19.html (Διαχείριση 

περιστατικών COVID-19 σε σχολική μονάδα  Οδηγίες για στενές επαφές κρούσματος λοίμωξης 

COVID-19. 

 Στις στενές επαφές δίνονται οδηγίες βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων του Υπουργείου 

Υγείας για τις στενές επαφές.  

 Σε περίπτωση που μια επαφή αναπτύξει συμπτώματα,  θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον 

προσωπικό της ιατρό/παιδίατρο, για να κρίνει αυτός αν θα κάνουν πιο νωρίς ή αν θα 

επαναλάβουν το τεστ και να δώσει σχετικές οδηγίες. Δεν χρειάζεται να ενημερώσουν τον 

προσωπικό τους γιατρό ότι είναι επαφή κρούσματος, παρά ΜΟΝΟ στην περίπτωση 

ανάπτυξης συμπτωμάτων. 

http://www.moec.gov.cy/covid_19.html
https://archeia.moec.gov.cy/mc/245/odigies_gia_stenes_epafes_krousmatos.pdf
https://archeia.moec.gov.cy/mc/245/odigies_gia_stenes_epafes_krousmatos.pdf
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 Με την αποστολή της λίστας και τη δήλωση των επαφών στο Υπουργείο Υγείας 

αποστέλνεται  με sms ο προγραμματισμός των ραντεβού τους για  rapid test, σύμφωνα με 

τα ισχύοντα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. 

 

 Οι στενές επαφές όπως και όλα τα άτομα που δραστηριοποιούνται στο σχολείο 

οφείλουν να τηρούν πιστά το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο ως προς την τήρηση 

των αποστάσεων και την ορθή χρήση μάσκας – όπου εφαρμόζεται - καθόλη τη 

διάρκεια της σχολικής παρουσίας. 

 

Νηπιαγωγεία: 

Οι στενές επαφές στα νηπιαγωγεία θα περιορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες διαχείρισης 

των στενών επαφών που ισχύουν για όλα τα σχολεία. Οι Διευθύνσεις των νηπιαγωγείων, 

δημόσιων και ιδιωτικών, πρέπει να προβαίνουν σε αυστηρή ιχνηλάτηση. Θα πρέπει να 

τηρούνται αυστηρά και σχολαστικά οι κανόνες προσωπικής υγιεινής και  κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και να ακολουθούν το πρωτόκολλο εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Υπουργείου Υγείας. 

 

 


