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Υπουργείο Υγείας  |  Υπουργείο Παιδείας

Εργαλείο ελέγχου για τη νόσο COVID-19 
για μαθητές και παιδιά σε περιβάλλοντα 
σχολείων και παιδικών σταθμών Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιανουαρίου 2022 

Οι μαθητές και τα παιδιά πρέπει να υποβάλλονται σε καθημερινό έλεγχο για τη νόσο COVID-19 προτού 
πάνε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να συμπληρώνουν το παρόν 
εκ μέρους του παιδιού τους.

Ημερομηνία (μμ-ηη-εεεε) 

Ερωτήσεις ελέγχου

1. Τις τελευταίες [5, 10] ημέρες, μήπως ο μαθητής/το παιδί παρουσίασε οποιοδήποτε από αυτά τα 
συμπτώματα; 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή είναι ηλικίας 11 ετών ή μικρότερης, χρησιμοποιήστε 
το διάστημα των 5 ημερών. 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί είναι ηλικίας 12 ετών ή μεγαλύτερης και δεν έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή εάν είναι 
ανοσοκατεσταλμένος/ο, χρησιμοποιήστε το διάστημα των 10 ημερών.

Οποιοσδήποτε είναι άρρωστος ή έχει οποιαδήποτε νέα ή επιδεινούμενα συμπτώματα ασθένειας, 
περιλαμβανομένων αυτών που δεν παρατίθενται στη συνέχεια, θα πρέπει να παραμένει στο σπίτι έως ότου 
τα συμπτώματά του σημειώνουν βελτίωση για 24 ώρες και θα πρέπει να απευθύνεται στον προσωπικό 
του επαγγελματία υγείας για αξιολόγηση, εάν χρειαστεί. Τα άλλα άτομα που κατοικούν μαζί με άτομα που 
παρουσιάζουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για το ίδιο 
χρονικό διάστημα με το άτομο που νοσεί, ανεξαρτήτως της κατάστασης εμβολιασμού. 

Εάν ο μαθητής/το παιδί έχει συμπτώματα και είχε αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση για COVID-19 σε μία 
μοναδική εξέταση PCR ή σε δύο εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (RAT) που πραγματοποιήθηκαν με 
χρονική απόσταση 24 ωρών μεταξύ τους, και τα συμπτώματα σημείωναν βελτίωση για 24 ώρες, μπορείτε να 
απαντήσετε «όχι» σε όλα τα συμπτώματα. 

Επιλέξτε καθένα από/όλα όσα είναι νέα, επιδεινούμενα και δεν σχετίζονται με άλλες γνωστές αιτίες ή 
υφιστάμενες παθήσεις.

Πυρετός ή/και ρίγη 
Θερμοκρασία 37,8 βαθμών Κελσίου/100 βαθμών Φαρενάιτ ή υψηλότερη ή/και ρίγη 

Ναι Όχι

Βήχας ή υλακώδης βήχας (σαν γάβγισμα)
Συνεχής, εντονότερος από ό,τι συνήθως, που προκαλεί σφύριγμα κατά την αναπνοή  
(και δεν σχετίζεται με άσθμα, μεταλοιμώδη υπεραντιδραστικότητα αεραγωγών ή άλλες  
γνωστές αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις) 

Ναι Όχι

Δύσπνοια 
Λαχάνιασμα, αδυναμία για βαθιά ανάσα (που δεν σχετίζεται με άσθμα ή άλλες γνωστές  
αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις) 

Ναι Όχι

Μείωση ή απώλεια της γεύσης ή της όσφρησης
Που δεν σχετίζεται με εποχιακές αλλεργίες, νευρολογικές διαταραχές ή άλλες γνωστές  
αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις 

Ναι Όχι
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2. Τις τελευταίες [5, 10] ημέρες, μήπως ο μαθητής/το παιδί παρουσίασε οποιοδήποτε  
από αυτά τα συμπτώματα;

• Εάν ο μαθητής/το παιδί έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή είναι ηλικίας 11 ετών ή μικρότερης,  
χρησιμοποιήστε το διάστημα των 5 ημερών. 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί είναι ηλικίας 12 ετών ή μεγαλύτερης και δεν έχει εμβολιαστεί  
πλήρως Ή εάν είναι ανοσοκατεσταλμένος/ο, χρησιμοποιήστε το διάστημα των 10 ημερών.

Επιλέξτε καθένα από/όλα όσα είναι νέα, επιδεινούμενα και δεν σχετίζονται με άλλες  
γνωστές αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις.

Πονόλαιμος ή δυσκολία στην κατάποση
Πόνος κατά την κατάποση (που δεν σχετίζεται με εποχιακές αλλεργίες,  
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή άλλες γνωστές αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις) 

Ναι Όχι

Μύτη που τρέχει ή είναι μπουκωμένη/βουλωμένη 
Που δεν σχετίζεται με εποχιακές αλλεργίες, έκθεση στο κρύο σε εξωτερικούς  
χώρους ή άλλες γνωστές αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις 

Ναι Όχι

Κεφαλαλγία
Ασυνήθης, μεγάλης διάρκειας (που δεν σχετίζεται με κεφαλαλγίες τάσης, χρόνιες  
ημικρανίες ή άλλες γνωστές αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις) 

Εάν ο μαθητής/το παιδί εμβολιάστηκε για την COVID-19 ή/και για τη γρίπη τις  
τελευταίες 48 ώρες και εμφανίζει ήπιο πονοκέφαλο που ξεκίνησε αποκλειστικά  
μετά τον εμβολιασμό, επιλέξτε «Όχι». 

Ναι Όχι

Υπερβολική κόπωση 
Ασυνήθης κούραση, έλλειψη ενέργειας, κακή σίτιση στα βρέφη (που δεν σχετίζεται  
με κατάθλιψη, αϋπνία, δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, ξαφνικό τραυματισμό ή άλλες  
γνωστές αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις)

Εάν ο μαθητής/το παιδί εμβολιάστηκε για την COVID-19 ή/και τη γρίπη τις τελευταίες  
48 ώρες και εμφανίζει ήπια κόπωση ή/και μυαλγίες/αρθραλγία που ξεκίνησαν  
αποκλειστικά μετά τον εμβολιασμό, επιλέξτε «Όχι». 

Ναι Όχι

Μυαλγίες ή αρθραλγία
Εάν ο μαθητής/το παιδί εμβολιάστηκε για την COVID-19 ή/και τη γρίπη τις τελευταίες  
48 ώρες και εμφανίζει ήπια κόπωση ή/και μυαλγίες/αρθραλγία που ξεκίνησαν  
αποκλειστικά μετά τον εμβολιασμό, επιλέξτε «Όχι». 

Ναι Όχι

Ναυτία, έμετος ή/και διάρροια
Που δεν σχετίζεται με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, άγχος, πόνους περιόδου  
ή άλλες γνωστές αιτίες ή υφιστάμενες παθήσεις 

Ναι Όχι

3. Τις τελευταίες [5, 10] ημέρες, μήπως ο μαθητής/το παιδί είχε θετικό αποτέλεσμα  
σε εξέταση για COVID-19;
Σε αυτό περιλαμβάνεται θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση για COVID-19, είτε σε  
εξέταση στο εργαστήριο μέσω PCR ή ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου είτε σε  
εξέταση στο σπίτι μέσω κιτ αυτοεξέτασης. 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή είναι ηλικίας 11 ετών ή μικρότερης,  
χρησιμοποιήστε το διάστημα των 5 ημερών. 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί είναι ηλικίας 12 ετών ή μεγαλύτερης και δεν έχει εμβολιαστεί  
πλήρως Ή εάν είναι ανοσοκατεσταλμένος/ο, χρησιμοποιήστε το διάστημα των 10 ημερών. 

Ναι Όχι

4. Ισχύει οτιδήποτε από τα ακόλουθα;

• Ο μαθητής/το παιδί ζει μαζί με κάποιον που βρίσκεται σε απομόνωση λόγω θετικού  
αποτελέσματος σε εξέταση για COVID-19.

• Ο μαθητής/το παιδί ζει μαζί με κάποιον που βρίσκεται σε απομόνωση λόγω  
συμπτωμάτων της COVID-19.

• Ο μαθητής/το παιδί ζει μαζί με κάποιον που βρίσκεται σε απομόνωση ενόσω  
περιμένει τα αποτελέσματα εξέτασης για COVID-19. 

Ναι Όχι
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Εάν το άτομο σε απομόνωση δεν έχει θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση για COVID-19  
και παρουσιάζει μόνο ένα από αυτά τα συμπτώματα: πονόλαιμος ή δυσκολία στην  
κατάποση, μύτη που τρέχει ή είναι μπουκωμένη/βουλωμένη, κεφαλαλγία, υπερβολική  
κόπωση, μυαλγίες ή αρθραλγία, επιλέξτε «Όχι».

5. Μήπως ο μαθητής/το παιδί βεβαιώθηκε ως «στενή επαφή» κάποιου που νοσεί  
την τρέχουσα περίοδο από COVID-19 και έλαβε οδηγία για αυτο-απομόνωση;
Εάν οι οδηγίες που σας παρασχέθηκαν από την υπηρεσία δημόσιας υγείας αναφέρουν  
ότι δεν χρειάζεστε αυτο-απομόνωση, επιλέξτε «Όχι». 

Ναι Όχι

6. Μήπως ενημερωθήκατε από ιατρό, επαγγελματία υγείας ή λειτουργό  
δημόσιας υγείας ότι ο μαθητής/το παιδί θα πρέπει να απομονωθεί  
(να μείνει στο σπίτι) την τρέχουσα περίοδο; 
Αυτό γίνεται λόγω έξαρσης της επιδημίας ή για λόγους ιχνηλάτησης επαφών. 

Ναι Όχι

7. Ισχύει οτιδήποτε από τα ακόλουθα;

• Τις τελευταίες 14 ημέρες, ο μαθητής/το παιδί ταξίδεψε εκτός του Καναδά και  
έλαβε οδηγία να μπει σε καραντίνα. 

• Τις τελευταίες 14 ημέρες, ο μαθητής/το παιδί ταξίδεψε εκτός του Καναδά και  
έλαβε οδηγία να μην έλθει στο σχολείο/στον παιδικό σταθμό.

• Τις τελευταίες 14 ημέρες, κάποιος που ζει μαζί με τον μαθητή/το παιδί  
επέστρεψε από ταξίδι εκτός του Καναδά και είναι σε απομόνωση ενόσω  
περιμένει τα αποτελέσματα εξέτασης για COVID-19.

Σημειώστε ότι, εάν το παιδί/ο μαθητής δεν έχει εμβολιαστεί πλήρως αλλά έχει εξαιρεθεί  
από την ομοσπονδιακή καραντίνα διότι ταξίδεψε με εμβολιασμένο συνοδό, δεν πρέπει  
να προσέλθει στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό για 14 ημέρες. Επιλέξτε «ναι» εάν αυτό  
ισχύει για τον μαθητή/το παιδί. 

Ναι Όχι

Αποτελέσματα των ερωτήσεων ελέγχου
Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ερώτηση, το παιδί σας δεν μπορεί να πάει στο σχολείο ή στον 
παιδικό σταθμό. Επικοινωνήστε με το σχολείο/τον παιδικό σταθμό για να τους ενημερώσετε ότι το παιδί 
σας δεν θα πάει στο σχολείο σήμερα. Δείτε παρακάτω για τις απαιτήσεις απομόνωσης και εξέτασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αναγράφεται η επιλογή [5, 10] ημέρες:
• Εάν ο μαθητής/το παιδί έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή είναι ηλικίας 11 ετών ή μικρότερης, 

χρησιμοποιήστε το διάστημα των 5 ημερών. 
• Εάν ο μαθητής/το παιδί είναι ηλικίας 12 ετών ή μεγαλύτερης ΚΑΙ δεν έχει εμβολιαστεί  

πλήρως Ή είναι ανοσοκατεσταλμένος/ο, χρησιμοποιήστε το διάστημα των 10 ημερών. 

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα που αναγράφονται στην ερώτηση 1, 
μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό.

• Ο μαθητής/το παιδί πρέπει να απομονωθεί (να μείνει στο σπίτι) και να μην βγει παρά μόνο για να 
υποβληθεί σε εξέταση ή για επείγουσα ιατρική ανάγκη.

• Εάν ο μαθητής/το παιδί δεν έχει υποβληθεί σε εξέταση και εάν:
Ο μαθητής/το παιδί έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή είναι ηλικίας 11 ετών ή μικρότερης, πρέπει 
να απομονωθεί για 5 ημέρες από τότε που ξεκίνησαν τα συμπτώματα και να παραμείνει σε 
απομόνωση έως ότου τα συμπτώματά του να σημειώνουν βελτίωση για 24 ώρες (ή για 48 ώρες 
μετά από συμπτώματα ναυτίας, εμέτου ή/και διάρροιας), όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. 
Ο μαθητής/το παιδί είναι ηλικίας 12 ετών ή μεγαλύτερης και δεν έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή 
είναι ανοσοκατεσταλμένος/ο, πρέπει να απομονωθεί για 10 ημέρες από τότε που ξεκίνησαν τα 
συμπτώματα και να παραμείνει σε απομόνωση έως ότου τα συμπτώματά του να σημειώνουν 
βελτίωση για 24 ώρες (ή για 48 ώρες μετά από συμπτώματα ναυτίας, εμέτου ή/και διάρροιας), 
όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο.

• Εάν διατίθεται εξέταση:
Εάν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα σε μία μοναδική εξέταση PCR ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (RAT), τότε ο μαθητής/το παιδί θα πρέπει να ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες: «Εάν 
ο μαθητής/το παιδί δεν έχει υποβληθεί σε εξέταση». 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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Εάν το αποτέλεσμα στη μία μοναδική εξέταση PCR είναι αρνητικό ή τα αποτελέσματα στις  
δύο εξετάσεις ανίχνευσης αντιγόνου (RAT) που πραγματοποιήθηκαν με χρονική απόσταση  
24-48 ωρών μεταξύ τους είναι και τα δύο αρνητικά, τότε ο μαθητής/το παιδί μπορεί να επιστρέψει 
στο σχολείο/στον παιδικό σταθμό όταν τα συμπτώματά του θα σημειώνουν βελτίωση για 24 ώρες 
(για 48 ώρες για τη ναυτία, τον έμετο ή/και τη διάρροια).

• Τα άλλα άτομα που κατοικούν μαζί, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αδέλφια, πρέπει να μείνουν 
στο σπίτι για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως και ο μαθητής/το παιδί, είτε έχουν εμβολιαστεί πλήρως 
είτε όχι. 

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα που αναγράφονται στην 
ερώτηση 2, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό.

• Εάν ο μαθητής/το παιδί παρουσίασε ένα μόνο από αυτά τα συμπτώματα τις τελευταίες [5, 
10] ημέρες, τότε ο μαθητής/το παιδί πρέπει να μείνει στο σπίτι έως ότου το σύμπτωμα να σημειώνει 
βελτίωση για 24 ώρες τουλάχιστον (για 48 ώρες για τη ναυτία, τον έμετο ή/και τη διάρροια). 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί παρουσίασε δύο ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα τις τελευταίες 
[5, 10] ημέρες, τότε ο μαθητής/το παιδί πρέπει να μείνει στο σπίτι. 

Εάν ο μαθητής/το παιδί δεν έχει υποβληθεί σε εξέταση και:
Ο μαθητής/το παιδί έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή είναι ηλικίας 11 ετών ή μικρότερης, πρέπει 
να απομονωθεί για 5 ημέρες από τότε που ξεκίνησαν τα συμπτώματα και να παραμείνει σε 
απομόνωση έως ότου τα συμπτώματά του να σημειώνουν βελτίωση για 24 ώρες (για 48 ώρες 
για τη ναυτία, τον έμετο ή/και τη διάρροια), όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. 
Ο μαθητής/το παιδί είναι ηλικίας 12 ετών ή μεγαλύτερης και δεν έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή 
είναι ανοσοκατεσταλμένος/ο, πρέπει να απομονωθεί για 10 ημέρες από τότε που ξεκίνησαν τα 
συμπτώματα και να παραμείνει σε απομόνωση έως ότου τα συμπτώματά του να σημειώνουν 
βελτίωση για 24 ώρες (για 48 ώρες για τη ναυτία, τον έμετο ή/και τη διάρροια), όποιο διάστημα 
είναι μεγαλύτερο.

Εάν διατίθεται εξέταση:
Εάν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα σε μία μοναδική εξέταση PCR ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου, τότε ο μαθητής/το παιδί θα πρέπει να ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες: «Εάν ο 
μαθητής/το παιδί δεν έχει υποβληθεί σε εξέταση». 
Εάν το αποτέλεσμα στη μία μοναδική εξέταση PCR ή τα αποτελέσματα στις δύο εξετάσεις 
ανίχνευσης αντιγόνου (RAT) που πραγματοποιήθηκαν με χρονική απόσταση 24-48 ωρών 
μεταξύ τους είναι και τα δύο αρνητικά, τότε ο μαθητής/το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο 
σχολείο/στον παιδικό σταθμό όταν τα συμπτώματά του θα σημειώνουν βελτίωση για 24 ώρες 
τουλάχιστον (για 48 ώρες για τη ναυτία, τον έμετο ή/και τη διάρροια).

Τα άλλα άτομα που κατοικούν μαζί, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αδέλφια, πρέπει να μείνουν 
στο σπίτι για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως και ο μαθητής/το παιδί, είτε έχουν εμβολιαστεί 
πλήρως είτε όχι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο μαθητής/το παιδί απάντησε «ΝΑΙ» και στην ερώτηση 1, ακολουθήστε τις οδηγίες της 
ερώτησης 1 για τα επόμενα βήματα, περιλαμβανομένης της εξέτασης, εάν διατίθεται. 

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση 3, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό 

• Ο μαθητής/το παιδί πρέπει να απομονωθεί (να μείνει στο σπίτι) και να βγει μόνο για επείγουσα 
ιατρική ανάγκη.

• Εάν ο μαθητής/το παιδί έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή είναι ηλικίας 11 ετών ή μικρότερης, πρέπει 
να απομονωθεί για 5 ημέρες από τότε που ξεκίνησαν τα συμπτώματα ή από τότε που είχε θετικό 
αποτέλεσμα σε εξέταση για COVID-19 (όποιο προηγήθηκε χρονικά) και να παραμείνει σε απομόνωση 
έως ότου τα συμπτώματά του να σημειώνουν βελτίωση για 24 ώρες (ή για 48 ώρες μετά από 
συμπτώματα ναυτίας, εμέτου ή/και διάρροιας), όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί είναι ηλικίας 12 ετών ή μεγαλύτερης και δεν έχει εμβολιαστεί πλήρως Ή 
είναι ανοσοκατεσταλμένος/ο, πρέπει να απομονωθεί για 10 ημέρες από τότε που ξεκίνησαν τα 
συμπτώματα ή από τότε που είχε θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση για COVID-19 (όποιο προηγήθηκε 
χρονικά) και να παραμείνει σε απομόνωση έως ότου τα συμπτώματά του να σημειώνουν βελτίωση 
για 24 ώρες (ή για 48 ώρες μετά από συμπτώματα ναυτίας, εμέτου ή/και διάρροιας), όποιο διάστημα 
είναι μεγαλύτερο.

• Τα άλλα άτομα που κατοικούν μαζί, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αδέλφια, πρέπει να μείνουν 
στο σπίτι για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως και ο μαθητής/το παιδί, είτε έχουν εμβολιαστεί πλήρως 
είτε όχι. 
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Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση 4, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό.

• Ο μαθητής/το παιδί πρέπει να απομονωθεί (να μείνει στο σπίτι) για όσο χρονικό διάστημα 
οποιοσδήποτε στο σπίτι είναι σε απομόνωση εξαιτίας συμπτωμάτων, θετικού αποτελέσματος σε 
εξέταση για COVID-19 ή σε αναμονή αποτελέσματος εξέτασης για COVID-19. Ο μαθητής/το παιδί θα 
μπορεί να βγει από το σπίτι μόνο για επείγουσα ιατρική ανάγκη. 

• Όλα τα άτομα που κατοικούν μαζί πρέπει να μείνουν στο σπίτι για το ίδιο χρονικό διάστημα όπως 
και το άτομο που έχει συμπτώματα της COVID-19 ή είναι θετικό κρούσμα της COVID-19, είτε έχουν 
εμβολιαστεί πλήρως είτε όχι. 

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση 5 ή 6, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό. 

• Ο μαθητής/το παιδί πρέπει να απομονωθεί (να μείνει στο σπίτι) και να μην βγει παρά μόνο για 
να υποβληθεί σε εξέταση ή για επείγουσα ιατρική ανάγκη.

• Εάν ο μαθητής/το παιδί εκδηλώσει συμπτώματα, ακολουθήστε τις οδηγίες απομόνωσης που 
αναγράφονται για τα αποτελέσματα: «Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιοδήποτε από τα 
συμπτώματα που αναγράφονται στην ερώτηση 1, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό 
σταθμό» ή/και «Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα που 
αναγράφονται στην ερώτηση 2, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό», ανάλογα με 
τα συμπτώματα που εκδηλώνει ο μαθητής/το παιδί.

• Εάν ο μαθητής/το παιδί είναι σε απομόνωση επειδή βεβαιώθηκε ως «στενή επαφή» κάποιου που 
νοσεί την τρέχουσα περίοδο από COVID-19 και έλαβε οδηγία για απομόνωση ή λόγω έξαρσης 
της επιδημίας ή για λόγους ιχνηλάτησης επαφών, τα αδέλφια ή τα άλλα άτομα που κατοικούν μαζί 
μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό ή στην εργασία τους, αλλά δεν πρέπει να 
βγαίνουν από το σπίτι για άλλους ασήμαντους λόγους. 

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση 7, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό.

• Ο μαθητής/το παιδί πρέπει να τηρεί τις ομοσπονδιακές οδηγίες που αφορούν τα άτομα που 
έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, και σε αυτό περιλαμβάνεται το να μην πάει στο σχολείο/στον 
παιδικό σταθμό για 14 ημέρες μετά τη άφιξή του και να υποβάλλεται σε εξέταση σύμφωνα με τις 
ομοσπονδιακές απαιτήσεις. 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί λάβει οδηγίες να μπει σε καραντίνα, πρέπει να μείνει στο σπίτι για 14 ημέρες 
και να μην βγει παρά μόνο για να υποβληθεί σε εξέταση ή για επείγουσα ιατρική ανάγκη. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομοσπονδιακές απαιτήσεις για τους ταξιδιώτες, ανατρέξτε 
στον ιστότοπο της Κυβέρνησης του Καναδά.

• Εάν κάποιος που ζει μαζί με τον μαθητή/το παιδί είναι σε απομόνωση μετά την επιστροφή του 
από ταξίδι εκτός του Καναδά και παρέλαβε στο αεροδρόμιο κιτ για εξέταση PCR στο σπίτι, έχει 
συμπτώματα μετά από ταξίδι στο εξωτερικό Ή περιμένει τα αποτελέσματα εξετάσεων, τότε ο μαθητής 
πρέπει να μείνει στο σπίτι έως ότου το άτομο παραλάβει αρνητικό αποτέλεσμα στην εξέταση PCR. 

• Εάν ο μαθητής/το παιδί εκδηλώσει συμπτώματα, ακολουθήστε τις οδηγίες απομόνωσης που 
αναγράφονται για τα αποτελέσματα: «Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιοδήποτε από τα 
συμπτώματα που αναγράφονται στην ερώτηση 1, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό 
σταθμό» ή/και «Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιοδήποτε από τα συμπτώματα που 
αναγράφονται στην ερώτηση 2, μην πάτε στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό», ανάλογα με 
τα συμπτώματα που εκδηλώνει ο μαθητής/το παιδί.

Εάν απαντήσατε «ΟΧΙ» σε όλες τις ερωτήσεις, το παιδί σας μπορεί να πάει στο σχολείο/στον 
παιδικό σταθμό. Ακολουθήστε την καθιερωμένη διαδικασία του σχολείου/του παιδικού σταθμού 
για να ενημερώσετε το προσωπικό σχετικά με αυτό το αποτέλεσμα.

• Σύμφωνα με τα συνήθη πρωτόκολλα, όλα τα άρρωστα άτομα με οποιαδήποτε συμπτώματα 
ασθένειας θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι τους και, εφόσον είναι απαραίτητο, να απευθύνονται 
στον προσωπικό τους επαγγελματία υγείας για αξιολόγηση. 

• Τα άτομα με βαριά συμπτώματα που χρειάζονται επείγουσα φροντίδα θα πρέπει να μεταβαίνουν στο 
πλησιέστερο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

• Εάν κάποιο άτομο εμφανίσει συμπτώματα που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο, η 
τοπική υπηρεσία δημόσιας υγείας μπορεί να συστήσει τη λήψη άλλων μέτρων, περιλαμβανόμενης 
και της εξέτασης, με βάση την εκτίμηση των συμπτωμάτων και το ιστορικό έκθεσης.

©
 Q

ue
en

’s 
Pr

in
te

r f
or

 O
nt

ar
io

, 2
0

22

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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