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ΠΡΟ:
1. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ ΔΔΕ Δ’ ΑΘΗΝΑ
2. ΔΔΕ ΣΗ ΧΩΡΑ
Αποςτολή με mail

Θέμα: «Οδηγύεσ για την πρόληψη μετϊδοςησ τησ πανδημύασ κατϊ την προςϋλευςη
των υποψηφύων ςτισΕπιτροπϋσ Υγειονομικόσ Εξϋταςησ και Πρακτικόσ
Δοκιμαςύασ»
Σασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ με αρικμ.
Φ251/64572/Α5/2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2363 Βϋ) με κζμα «Τρόποσ διεξαγωγισ των
Πανελλαδικϊν εξετάςεων 2021, γραπτϊν ι προφορικϊν και εφαρμογι του
υποχρεωτικοφ μζτρου του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID19.», για τθν αςφαλι διεξαγωγι των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν που απαιτοφνται για τθν
ειςαγωγι των υποψθφίων ςτα ΤΕΦΑΑ, ιςχφουν:
i

Ο κακαριςμόσ με απολυμαντικό υγρό των οργάνων εξζταςθσ και του
βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ πριν τθ χριςθ τουσ.

ii

Η τιρθςθ απόςταςθσ ενάμιςι (1,5) μζτρου μεταξφ των υποψθφίων ςτουσ
χϊρουσ προετοιμαςίασ ι προκζρμανςθσ των υποψθφίων Σε κάκε περίπτωςθ,
ιςχφουν οι ςχετικζσ οδθγίεσ, όπωσ αυτζσ επικαιροποιοφνται και
ανακοινϊνονται από τθν Υγειονομικι Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ.
odigies_athlitsmos_lockdown_20_06_2021.pdf (gga.gov.gr)

Διευκρινιςεισ:



Οι υποψιφιοι ΤΕΦΑΑ υποχρεοφνται να φζρουν μαηί τουσ κατά τθν προςζλευςι τουσ
ςτο εξεταςτικό κζντρο κάθε ημέρα το θλεκτρονικό αποδεικτικό ι τθ χειρόγραφθ
βεβαίωςθ, με αρνθτικό αποτζλεςμα self-test ι rapid-test ι PCR για COVID-19.



Η λειτουργία των ανοικτϊν ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων (ςτάδιο) κα γίνεται χωρίσ
χριςθ αποδυτθρίων.



Κατά τθ χριςθ του Κολυμβθτθρίου τα αποδυτιρια κα είναι κλειςτά και οι
εξεταηόμενοι κααλλάηουν ροφχα ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Επιτροπι, με
αποςτάςεισ τουλάχιςτον 2μ.

Η χρήςη προςτατευτικήσ μάςκασ είναι για όλουσ υποχρεωτική. Εξαιρούνται από
τη χρήςη μάςκασ οι εξεταζόμενοι κατά την ώρα τησ προθέρμανςησ και των
αγωνιςμάτων.
Ο Διευθυντήσ τησ Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνασ
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