
Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών 
λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες 

Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με 
λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και 
ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. 

 Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό 
Γονέας/κηδεμόνας του μαθητή  ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής 
μονάδας ή/και τον/την διευθυντής/τρια 

 Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι 
αρνητικό 
Το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από 
την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων 
του – καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.  

Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι: 

  πυρετός 

  βήχας 

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: 

 δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια 

 μυαλγίες 

 ρίγος 

 πονοκέφαλος 

 καταβολή δυνάμεων 

 δυσκαταποσία 

 απώλεια γεύσης ή/και οσμής 

 ναυτία / έμετος 

 κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις 

 



Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος 
COVID-19 
Ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα: 

- πυρετός (Θ > 37,5 o  C) με ή χωρίς συνοδά συμπτώματα 

- βήχας 

- δύσπνοια 

- ανοσμία/αγευσία με αιφνίδια έναρξη 

- γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακός πόνος) 

ΚΑΙ 

απουσία εναλλακτικής διάγνωσης 

Περίοδος μεταδοτικότητας 

 Ένα άτομο θεωρείται μεταδοτικό 48 ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του έως και τη 

λήξη της περιόδου απομόνωσής του, δηλ. 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ 

τουλάχιστον 24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) 

και την ύφεση των συμπτωμάτων (σε περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή 

ανοσοκαταστολή μπορεί το διάστημα των 10 ημερών να είναι μεγαλύτερο, σύμφωνα με την 

γνώμη του θεράποντος ιατρού). 

 Ασυμπτωματικό άτομο με θετικό μοριακό τεστ θεωρείται μεταδοτικό, 48 ώρες πριν έως και 

10 ημέρες μετά την ημερομηνία διενέργειας του τεστ 


