
   Ο.Λ.Μ.Ε.       

Ερμού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255    Αθήνα, 1/12/21 

www.olme.gr       Α.Π.: 650 

e-mail:olme@otenet.gr       

     Ψήφισμα  

Για τη διενέργεια δωρεάν rapid test  

 

Βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ οι μαθητές/-τριες που αποτελούν «στενές επαφές» 

επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 θα πρέπει, σε περίπτωση που είναι 

ανεμβολίαστοι/-ες, να υποβάλλονται σε δύο διαγνωστικούς εργαστηριακούς ελέγχους  

(rapid test) σε διάστημα επτά ημερών. 

Οι μαθητές/-τριες μπορούν να υποβάλλονται σε rapid test δωρεάν προσερχόμενοι 

σε δημόσιες δομές υγείας. Ωστόσο, σε περιοχές, όπου δεν υπάρχουν δημόσιες δομές ή 

συνεργεία του ΕΟΔΥ που να διενεργούν διαγνωστικούς ελέγχους, οι οικογένειες των 

μαθητών/-τριών επιβαρύνονται με το κόστος της διενέργειάς τους σε ιδιωτικά 

εργαστήρια. 

Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα από το Νυδρί της Λευκάδας, τη βόρεια 

και τη νότια Κέρκυρα, όπου οι γονείς των μαθητών με την έξαρση των κρουσμάτων, 

πληρώνουν 100 και 150 ευρώ τη βδομάδα για τα τεστ των παιδιών τους. 

Επειδή τα διαγνωστικά τεστ είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον περιορισμό της 

πανδημίας, θα πρέπει να παρέχονται δωρεάν σε όλους. Για λόγους ισονομίας η 

Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει πως όλα τα παιδιά που είναι στενές επαφές 

κρούσματος COVID-19 θα μπορούν να κάνουν δωρεάν rapid test στον τόπο που 

διαμένουν και βρίσκεται το σχολείο τους, ώστε να μη χρειάζεται να καταφεύγουν σε 

ιδιωτικά εργαστήρια ή να μετακινούνται μακριά προκειμένου να επισκεφτούν δημόσια 

δομή υγείας, με αποτέλεσμα να χάνουν πολύτιμες ώρες μαθήματος. 

Απαιτούμε: 

 Μόνιμα κλιμάκια του ΕΟΔΥ σε κάθε δήμο και κάθε κέντρο περιοχής ώστε 

να εξυπηρετούνται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. 

 Κλιμάκια του ΕΟΔΥ στα σχολεία προκειμένου να διενεργούνται περιοδικά, 

μαζικά δωρεάν τεστ σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς, εμβολιασμενους κι 

ανεμβολιαστους 

 Ενίσχυση των δημοσίων δομών υγείας, των κέντρων υγείας σε κάθε περιοχή 

με μόνιμο προσωπικό ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα και δωρεάν όλοι οι 

κάτοικοι. 

  Μέτρα για την αραίωση των μαθητών ανά τάξη. 

  Άμεσα προσλήψεις εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά 

που υπάρχουν. 

  Άδεια ειδικού σκοπού για όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες.  
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