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Θέμα: «Επαναλειτουργία δημόσιας δομής για τη διενέργεια δωρεάν RAPID τεστ
στην περιοχή της Κυψέλης.»
Κυρία και κύριε Υπουργοί,
Πριν από λίγες ημέρες ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 30ου Δημοτικού
Σχολείου Αθηνών απέστειλε μια επιστολή προκειμένου να γνωστοποιήσει το επείγον
ζήτημα που έχει ανακύψει και κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με την αιφνίδια
παύση λειτουργίας της Λέσχης Φιλίας του Δήμου Αθηναίων (Σκύρου και Καυκάσου) ως
δομή δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου (rapid test). Σε αυτήν την επιστολή που
παρατίθεται στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά τα θέματα που έχουν ανακύψει
και απασχολούν τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα:
“Εμείς, οι γονείς του σχολείου και της ευρύτερης περιοχής της Κυψέλης, αδυνατούμε
να ανταπεξέλθουμε υπό τις παρούσες κρίσιμες συνθήκες στην ομαλή ακολούθηση του
πρωτοκόλλου του Υπ. Παιδείας σε ό,τι αφορά την ιχνηλάτηση – μη διασπορά του
κορονοϊού κάνοντας RAPID-test στα παιδιά μας, όταν προκύπτει κρούσμα στην τάξη
τους.
Αυτό συμβαίνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους παραθέτουμε
αναλυτικά:
1) Η μοναδική πλέον δομή που διενεργεί δωρεάν ράπιντ τεστ εκ μέρους του Δήμου
Αθηναίων στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης (6ο Δ.Δ.) είναι το Δημοτικό Ιατρείο επί
της οδού Χανίων αρ. 4, το οποίο αφενός είναι σε απομακρυσμένο σημείο από τα
περισσότερα σχολεία της Κυψέλης, και το οποίο λειτουργεί με κλείσιμο ραντεβού μετά
από 24 ώρες. Έτσι, αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε στην διαδικασία του σχολικού
πρωτοκόλλου, που απαιτεί διενέργεια rapid test την ίδια ημέρα ή την επόμενη το πρωΐ
(πριν την προσέλευση στο σχολείο). Διαδικασία που οφείλουμε ως γονείς να τηρούμε,
όταν ενημερωνόμαστε από το σχολείο για κρούσμα κορονοϊού στην τάξη των παιδιών
μας. Προς ενημέρωσή σας, ας σημειωθεί πως όσο λειτουργούσε η Λέσχη Φιλίας
(Σκύρου & Καυκάσου) ως διαγνωστικό κέντρο, η εξυπηρέτηση ήταν άμεση, χωρίς
κλείσιμο ραντεβού, με προτεραιότητα στα παιδιά του σχολείου.
2) Το ωράριο λειτουργίας, των δημοτικών ιατρείων επί της Χανίων αρ. 4 ως
διαγνωστικό κέντρο, αποκλείει τους εργαζόμενους γονείς λόγω μη ευέλικτου ωραρίου

(09:00-13:00), αφού όσοι γονείς εργάζονται αδυνατούν σε αυτό το ωράριο να κάνουν
το τεστ, υποχρεώνοντας τους εν τέλει να αναζητήσουν ιδιωτικό φορέα για τη
διενέργεια του τεστ.
3) Το οικονομικό βάρος όχι μόνο των rapid test, αλλά και των επιπλέον self test που
πρέπει να αντέξει η κάθε οικογένεια που ειδοποιείται για κρούσμα, είναι
απαγορευτικό. Οι γονείς, αναγκαζόμαστε να διενεργούμε τα τεστ σε φαρμακεία και
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της γειτονιάς, δίνοντας κάθε φορά από 5 έως 10 ευρώ
για τη διενέργεια ράπιντ τεστ ανά παιδί. Ελπίζουμε να μπορείτε να φανταστείτε την
οικονομική αιμορραγία της κάθε οικογένειας όταν πρέπει να καταβάλλει
εβδομαδιαίως τρεις φορές το παραπάνω ποσό, ανά παιδί (κάθε 3η ημέρα επιβάλλεται
το ράπιντ τεστ βάσει πρωτοκόλλου). Αυτή η τακτική τείνει να παγιωθεί λόγω διαρκούς
αύξησης των κρουσμάτων.
Βάσει όλων των παραπάνω ζητάμε άμεσα την κινητοποίηση από μέρους σας για τη
λειτουργία δημόσιας δομής για τη διενέργεια δωρεάν RAPID τεστ για τους μαθητές
των σχολείων της περιοχής μας, η οποία θα:
- Εξυπηρετεί χωροταξικά, δηλαδή θα έχουν άμεση και κοντινή πρόσβαση γονείς και
μαθητές. Για παράδειγμα ο χώρος των σχολείων, ο οποίος είναι στη δικαιοδοσία του
Δήμου Αθηναίων θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή (π.χ. κλιμάκιο ΕΟΔΥ
εντός του σχολείου) ή εναλλακτικά, σε κεντρικό σημείο, που εξυπηρετεί πληθώρα
σχολείων και γονέων (π.χ. Πλατεία Κυψέλης)
- Λειτουργεί με ωράριο που δεν αποκλείει τους εργαζόμενους γονείς (π.χ. 07:00 –
20:00)
- Λαμβάνει υπόψη το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ
για τη μη διασπορά του ιού.”
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
- Πότε προτίθεστε να προχωρήσετε στην επαναλειτουργία μιας δημόσιας δομής για τη
διενέργεια δωρεάν RAPID τεστ στην περιοχή της Κυψέλης για να καλύψει τις άμεσες
ανάγκες της σχολικής κοινότητας του 30ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών;
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