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Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείαςκαι την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα
ελαττωματικά self tests από την βουλευτή του ΜΕΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα:
Πολλοί γονείς σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών στην Κω και στους
Φούρνους Ικαρίας καταγγέλλουν πως προμηθεύτηκαν self tests για τους μαθητές που
σήμερα ξεκινούν το σχολείο, των οποίων τα φιαλίδια δεν περιείχαν καθόλου υγρό
αντιδραστήριο, ενώ ανάλογες καταγγελίες έκαναν και πολλοί εκπαιδευτικοί. Την ίδια
στιγμή, στα Ιωάννινα η πλειοψηφία των παιδιών που είχαν βγει θετικά στο self test, στη
συνέχεια, στο rapid test, διαγνώσθηκαν αρνητικά.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αφενός δεν είναι εφικτή η προμήθεια νέου
δωρεάν self test, καθώς είναι συγκεκριμένες οι ποσότητες και η συχνότητα διάθεσης και
αφετέρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση προσέλευσης μαθητών και εκπαιδευτικών στα
σχολεία η βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test;

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1.
Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει για ελαττωματικά self tests που δεν έχουν υγρό
αντιδραστήριο;

2.
Πρόκειται για παρτίδα συγκεκριμένης εταιρείας ή είναι γενικότερο το πρόβλημα;

3.
Πώς εξηγείται το πρόβλημα με τα self tests στα Ιωάννινα;

4.
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Αφορούσε παρτίδα συγκεκριμένης εταιρείας ή έχουν εντοπιστεί ανάλογα προβλήματα σε
όλες τις εταιρείες;

5.
Ποια η πρόβλεψη για τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασής τους με νέο δωρεάν self test
από το φαρμακείο ώστε να μπορούν να προσέρχονται μαθητές και εκπαιδευτικοί στα
σχολεία με την απαραίτητη βεβαίωση;

6.
Ποια διαδικασία οφείλουν να ακολουθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί ώστε να ενημερώνουν
έγκαιρα το σχολείο πως έχουν προμηθευτεί ελαττωματικό self test και επομένως δεν
μπορούν να προσέλθουν με βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος;

7.
Υπάρχει πρόβλεψη για εναλλακτική δυνατότητα προσέλευσης στο σχολείο μέχρι να λυθεί
το πρόβλημα, όπως αποφασίσθηκε για τους εργαζόμενους που μπορούν την εβδομάδα από
10/5/2021 να καταχωρούν το αποτέλεσμα του self test εντός της εβδομάδας και όχι την
πρώτη μέρα φυσικής παρουσίας τους στην εργασία;

8.
Θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε να μην πάρουν απουσία οι μαθητές που δηλώνουν το
ελαττωματικό self test και αντιστοίχως να μη χάνουν το ημερομίσθιό τους οι εκπαιδευτικοί
με ανάλογο πρόβλημα;

9.
Με δεδομένο το περιστατικό στα Ιωάννινα, πόσο αποτελεσματικά είναι τελικά τα self tests,
που πλέον καλούνται να κάνουν όλοι όσοι μεταβαίνουν στις υποχρεώσεις τους, είτε αυτό
είναι η εργασία τους είτε το σχολείο;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Μπακαδήμα
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