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Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2021 

Επικοινωνία (23): Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 
σε μαθητές/μαθήτριες και προσωπικό Δημοτικών σχολείων   

Αγαπητές οικογένειες, 
Το  σχολείο μας έχει επιλεγεί για διενέργεια οργανωμένου δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test) με λήψη ρινικού επιχρίσματος σε μαθητές/μαθήτριες Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης, από μονάδα 
δειγματοληψίας του Υπουργείου Υγείας, τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, 11:30-13:00. 

Η διενέργεια του τεστ είναι προαιρετική και θα γίνει σε όσα παιδιά έχουν ήδη προσκομίσει από τον πρώτο 
κύκλο δειγματοληπτικών ελέγχων σε δημοτικά σχολεία, τον περασμένο Απρίλιο, ή θα προσκομίσουν, 
υπογεγραμμένο από τον/τη γονέα/κηδεμόνα τους το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης. 

Έντυπο συγκατάθεσης υπάρχει στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στην ιστοσελίδα του σχολείου μας και σε έντυπη μορφή 
μπορεί να παραληφθεί από τη Γραμματεία. Το έντυπο συγκατάθεσης για όσα παιδιά επιθυμούν και δεν έχουν 
ήδη προσκομίσει θα πρέπει να επιστραφεί μέχρι την Παρασκευή 4/6/21. 

Κωνσταντίνος Μιχαήλ 
Διευθυντής 
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