Πρωτόκολλο COVID-19 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ
Η Σφγκλθτοσ ςτθν υπ.’ αρικ. 174/10.9.2020 ςυνεδρίαςι τθσ αποφάςιςε
ομόφωνα τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Covid-19 για το Πανεπιςτιμιο, ωσ
ακολοφκωσ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μάρκοσ Μαραγκόσ, Κακθγθτισ, Αντιπρφτανθσ, Πρόεδροσ
Απόςτολοσ Βανταράκθσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Ιατρικισ
Αργφριοσ Τηουβελζκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Τμιματοσ Ιατρικισ
Καρολίνα-Ανκοφλα Ακινόςογλου, Επίκουρθ Κακθγιτρια Τμιματοσ Ιατρικισ
Ελζνθ Αλμπάνθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια Τμιματοσ Νοςθλευτικισ
Γεϊργιοσ Θωμόπουλοσ, Τεχνικόσ Αςφαλείασ
Διμθτρα Τριανταφφλλου, Ιατρόσ Εργαςίασ

Αντικείμενο τθσ Επιτροπισ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι πρωτοκόλλων
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ Covid-19 ςτο χϊρο του Πανεπιςτθμίου
Πατρϊν
ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ SARS-CoV-2 (COVID -19)
Οι κορωνο-ιοί αποτελοφν ιοφσ με χαρακτθριςτικι μορφολογία που
προςομοιάηει με κορϊνα, εξ ου και το όνομά τουσ. Είναι ιοί που μολφνουν τα ηϊα,
εντοφτοισ μποροφν και να «μεταπθδιςουν» και ςτον άνκρωπο. Ζνα ευρφ πλικοσ
ηϊων δφναται να είναι πθγι των κορωνο-ιϊν, πχ καμιλεσ, μοςχογαλι κτλ. Συνικωσ
προκαλοφν ιπιεσ λοιμϊξεισ αναπνευςτικοφ και γαςτρεντερικοφ, εντοφτοισ ςε
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ δφναται να προκαλζςουν ςοβαρζσ πνευμονίεσ, όπωσ
ζχουν κάνει ςτο παρελκον οι SARS, MERS. Το 2019 o νζοσ κορωνο-ιόσ που
απομονϊκθκε ονομάςτθκε SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona
Virus-2), ενϊ θ αςκζνεια που ςχετίηεται με αυτόν COVID-19. O SARS-CoV-2
αναγνωρίςτθκε ςτθν Κίνα και ιταν θ πρϊτθ φορά που απομονϊκθκε ςε
ανκρϊπουσ, και μάλιςτα ςε αςκενείσ με ςοβαρι πνευμονία, προκαλϊντασ
παγκόςμιασ κλίμακασ επιδθμία, ϊςτε ςτισ 30 Ιανουαρίου του 2020 να ανακθρυχκεί
ωσ επείγουςα απειλι δθμόςιασ υγείασ από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ.
Πικανολογείται ότι θ «διαρροι» ςτον άνκρωπο προιλκε από κάποιο ηϊο ανοιχτισ
αγοράσ ςτθν Κίνα, πικανϊσ νυχτερίδεσ, εντοφτοισ ακόμα μζνει να αποςαφθνιςτεί. O
τρόποσ μετάδοςθσ του ιοφ δεν είναι ακόμθ ςαφισ. Ο ιόσ φαίνεται να μεταδίδεται
όπωσ οι ςυνικεισ κορωνο-ιοί με τα αεροςταγονίδια, ενϊ εξετάηεται θ μετάδοςθ
αιματογενϊσ ι μζςω τθσ κόπρανο-ςτοματικισ οδοφ. Ο ιόσ δφναται να επιηεί ςε
άψυχεσ επιφάνειεσ για αρκετζσ ϊρεσ, και να μεταδίδεται από αςυμπτωματικοφσ
αρρϊςτουσ. Παρουςιάηει μζςο χρόνο επϊαςθσ (δθλαδι από τθ ςτιγμι τθσ
μετάδοςθσ, ζωσ τθν εκδιλωςθ ςυμπτωμάτων) ωσ και 14 θμζρεσ. Κφρια
ςυμπτϊματα περιλαμβάνουν εμπφρετο, αδυναμία, καταβολι, φαρυγγαλγία και
βιχασ, αλλά ζχουν παρατθρθκεί και πιο άτυπεσ εκδθλϊςεισ όπωσ διάρροιεσ,
απϊλεια όςφρθςθσ και γεφςθσ κτλ. Στο 90% των περιπτϊςεων, οι αςκενείσ νοςοφν
ιπια και αναρρϊνουν πλιρωσ χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ παρζμβαςθ, εντοφτοισ, ςε

10% των περιπτϊςεων ακολουκεί δφςπνοια και ςοβαρι πνευμονία με
πολυοργανικι ανεπάρκεια, θ οποία δφναται να χρειαςτεί νοςθλεία. Στθν παροφςα
φάςθ δεν υπάρχει διακζςιμθ πλιρωσ αποτελεςματικι ειδικι κεραπεία. Πικανζσ
κεραπείεσ βρίςκονται ςε δοκιμαςτικζσ μελζτεσ και είναι βοθκθτικζσ ι προορίηονται
για άλλα νοςιματα πχ φάρμακα ζναντι τθσ ελονοςίασ, HIV, ρεμντεςιβίρθ ι
ςτοχεφουν τθν υπζρμετρθ ανοςολογικι απάντθςθ του αςκενοφσ Το αντιγριπικό
εμβόλιο, τα αντιβιοτικά ι το αντιγριπικό φάρμακο ΔΕΝ προφυλάςςουν ι
κεραπεφουν από τον ιό. Το τρίπτυχο μάςκα – απόςταςθ – κανόνεσ υγιεινισ χεριϊν
αποτελοφν τουσ κφριουσ πυλϊνεσ πρόλθψθσ. Καλό πλφςιμο χεριϊν με ςαποφνι για
>30 sec ι χριςθ αντιςθπτικοφ διαλφματοσ, αποφυγι ςυνωςτιςμοφ, καλόσ
κακαριςμόσ επιφανειϊν και τιρθςθ φυςικϊν αποςτάςεων από τουσ γφρω (>1
μζτρου). είναι πολφ ςθμαντικό για τθν αποφυγι τθσ νόςθςθσ από τον ιό. Αν
πιςτεφω ότι νόςθςα, ιρκα ςε επαφι με κάποιον που νοςεί ι αν αναπτφξω ιπια
ςυμπτϊματα, απζχω από τισ δραςτθριότθτεσ μου και προβαίνω ςε επικοινωνία με
κάποιον πάροχο υπθρεςιϊν υγείασ, ακολουκϊντασ τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ .

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ COVID
Το Πανεπιςτιμιο Πατρϊν τίκενται ςε πλιρθ λειτουργία, μετά τθν προςωρινι
απαγόρευςθ λειτουργίασ του, θ οποία είχε επιβλθκεί ωσ ζκτακτο μζτρο προςταςίασ
κατά του κινδφνου διαςποράσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID -19 ζωσ τθν
ολοκλιρωςθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019- 2020, και εφαρμόηει τα μζτρα
αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 που ορίηονται ςτθν παροφςα
απόφαςθ.
Τποχρεωτική χρήςη μη ιατρικήσ μάςκασ
1. Η χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ είναι υποχρεωτικι για τουσ φοιτθτζσ, το διδακτικό
και λοιπό προςωπικό, κακϊσ και για τουσ επιςκζπτεσ εντόσ των Α.Ε.Ι. ςτισ
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) ςτισ αίκουςεσ, αμφικζατρα, εργαςτιρια και κάκε είδουσ κλειςτοφσ χϊρουσ όπου
παρζχεται κάκε είδουσ εκπαιδευτικό ζργο,
β) ςτα αναγνωςτιρια, ςτισ αίκουςεσ χριςθσ πολυμζςων και ςτισ βιβλιοκικεσ των
Α.Ε.Ι.,
γ) ςτουσ εςωτερικοφσ κλειςτοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των Α.Ε.Ι.,
δ) ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των φοιτθτικϊν εςτιϊν, εςτιατορίων και κυλικείων
των Α.Ε.Ι.,
ε) ςε όλουσ τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των Α.Ε.Ι. όπου παρατθρείται ταυτόχρονθ
παρουςία υψθλοφ αρικμοφ ατόμων.

ςτ) ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν των Α.Ε.Ι που υπάρχει
ςυναλλαγι με κοινό (π.χ. Γραμματείεσ, Πρωτόκολλο κ.α.), γραφεία εργαηομζνων
κακϊσ και ςτα γραφεία των ερευνθτϊν, μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κλπ
η) κατά τθν κακαριότθτα των χϊρων από το προςωπικό κακαριότθτασ
Από την υποχρεωτική χρήςη μη ιατρικήσ μάςκασ, εξαιροφνται οι φοιτητζσ
και το διδακτικό προςωπικό που ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτηριότητεσ
όπου δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τουσ με τη χρήςη μη ιατρικήσ μάςκασ (π.χ.
αθλήματα, χρήςη πνευςτών μουςικών οργάνων) καθώσ και τα άτομα για τα
οποία η χρήςη μάςκασ δεν ενδείκνυται για ιατρικοφσ λόγουσ, οι οποίοι
αποδεικνφονται με τα κατάλληλα ζγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευςτικών
προβλημάτων).
Στισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν διεξάγονται με τθ χριςθ μάςκασ,
απαιτείται θ τιρθςθ απόςταςθσ τριϊν (3) μζτρων των φοιτθτϊν μεταξφ τουσ και
μεταξφ αυτϊν και του διδακτικοφ προςωπικοφ.
Οι φοιτθτζσ που παραβιάηουν τθν υποχρζωςθ τθσ υποχρεωτικισ χριςθσ μθ
ιατρικισ μάςκασ δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
των μακθμάτων που διενεργοφνται με φυςικι παρουςία, των εργαςτθρίων και των
κλινικϊν αςκιςεων, ενϊ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ αποχϊρθςισ τουσ παραπζμπονται
αρμοδίωσ για τθν εκτζλεςθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ ςφμφωνα με τον Εςωτερικό
Κανονιςμό του ΠΠ.
Στουσ χϊρουσ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν των Α.Ε.Ι. εφαρμόηονται τα μζτρα που
ιςχφουν για τουσ λοιποφσ φορείσ του Δθμοςίου Τομζα, όπωσ αυτά εξειδικεφονται
κάκε φορά με αποφάςεισ, εγκυκλίουσ και οδθγίεσ των Υπουργείων Υγείασ και
Εςωτερικϊν.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΠΠ
1. Η εκπαιδευτικι διαδικαςία που αφορά ςτθ διδαςκαλία μακθμάτων
(υποχρεωτικϊν, υποχρεωτικισ επιλογισ ι ελεφκερθσ επιλογισ) και ςεμιναρίων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων ςπουδϊν πρϊτου και δεφτερου κφκλου, πραγματοποιείται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον κανονιςμό του κάκε προγράμματοσ ςπουδϊν και με
φυςικι παρουςία των φοιτθτϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο αρικμόσ των
εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ςε κάκε εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα του προγράμματοσ
ανζρχεται κατ’ ανϊτατο όριο ζωσ τον αρικμό πενιντα (50) ανά τμιμα. Κατά τθ
διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ εφαρμόηεται θ τιρθςθ αποςτάςεων
μεταξφ των ςυμμετεχόντων φοιτθτϊν και μεταξφ αυτϊν και του διδακτικοφ
προςωπικοφ για τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ. Είναι δυνατι θ οργάνωςθ τθσ
εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ του ίδιου μακιματοσ, ςεμιναρίου ι εργαςτθρίου ςε
πολλαπλά τμιματα με τον ίδιο ωσ άνω μζγιςτο αρικμό εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν
ανά τμιμα. Ζωσ τον κακοριςμό του αρικμοφ των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ανά
μάκθμα, όπωσ αυτόσ κα προκφψει από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
θλεκτρονικισ διλωςθσ μακθμάτων, θ οποία κα πρζπει να ζχει περατωκεί το

αργότερο ζωσ τισ 26 Οκτωβρίου 2020, λαμβάνεται υπόψθ ο μζγιςτοσ αρικμόσ
εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ανά μάκθμα κατά τθν προθγοφμενθ τριετία. Σε
περίπτωςθ που για ζνα ι περιςςότερα μακιματα, ο αρικμόσ αυτόσ δεν μπορεί να
υπολογιςτεί με αςφάλεια μζχρι τθν ανωτζρω προκεςμία, τα εν λόγω μακιματα
προςφζρονται με τθ χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ αποφάςεισ, εγκυκλίουσ και
οδθγίεσ των Υπουργείων Υγείασ και Εςωτερικϊν.
2. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν ανά εκπαιδευτικι
δραςτθριότθτα (μάκθμα ι ςεμινάριο) υπερβαίνει τον αρικμό των πενιντα (50), θ
εκπαιδευτικι διαδικαςία των προγραμμάτων ςπουδϊν πρϊτου και δεφτερου
κφκλου πραγματοποιείται με τθ χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Τα
μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν, των οποίων θ διδαςκαλία οργανϊνεται με
τθ χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ δυνάμει τθσ παρ. 3 του άρκρου 30
του ν. 4485/2017 (Αϋ 114), δεν επθρεάηονται από το περιεχόμενο του παρόντοσ.
3. Για τθ διοργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με τθ χριςθ μεκόδων εξ
αποςτάςεωσ απαιτείται αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Συγκλιτου
μετά από
ειςιγθςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ ι του ανά περίπτωςθ αρμόδιου οργάνου
ςε περίπτωςθ προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (Συνζλευςθ Τμιματοσ ι
Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι ι Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι), ςτθν οποία
αναφζρεται ρθτϊσ το ςφνολο των μακθμάτων που κα παραςχεκοφν με μζςα εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ανά πρόγραμμα ςπουδϊν. Η απόφαςθ κοινοποιείται
ςτον Υπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Για μακιματα των προγραμμάτων
ςπουδϊν πρϊτου κφκλου όπου θ εκπαιδευτικι διαδικαςία κα προςφζρεται με τθ
χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ, ςυςτινεται θ ςφςταςθ ολιγομελϊν ομάδων με
μζγιςτο αρικμό τριάντα (30) φοιτθτϊν για τθ διενζργεια δια ηϊςθσ
φροντιςτθριακϊν μακθμάτων με τθ ςυμμετοχι επικουρικοφ διδακτικοφ
προςωπικοφ, υποψιφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για τθν
υποςτιριξθ τθσ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
4 . Η πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ςπουδϊν πρϊτου
και δεφτερου κφκλου διεξάγεται κανονικά ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ οδθγίεσ τθσ
Εκνικισ Επιτροπισ Προςταςίασ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19
και του Υπουργείου Υγείασ, που εφαρμόηονται ςτουσ φορείσ του δθμόςιου ι
ιδιωτικοφ τομζα όπου διεξάγεται θ πρακτικι άςκθςθ.
Συνοπτικζσ οδθγίεσ εφαρμογισ των μζτρων προςταςίασ και πρόλθψθσ ςτισ
αίκουςεσ διδαςκαλίασ αναφζρονται ςτο παράρτθμα <Γ>.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Ε ΧΟΛΕ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ
1. Για τουσ φοιτθτζσ των προγραμμάτων ςπουδϊν πρϊτου και δεφτερου κφκλου
των Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωςτικό αντικείμενο εμπίπτει ςτθν επιςτθμονικι περιοχι
των Επιςτθμϊν Υγείασ και θ εκπαιδευτικι διαδικαςία περιλαμβάνει κλινικι άςκθςθ
ςε χϊρουσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, εφαρμόηονται τα εξισ: α) Με επιμζλεια τθσ

Συνζλευςθσ του Τμιματοσ κάκε Α.Ε.Ι, πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυμμετοχισ των
φοιτθτϊν ςε κλινικζσ αςκιςεισ, πραγματοποιοφνται υποχρεωτικά ενθμερϊςεισ από
το διδακτικό προςωπικό προσ τουσ φοιτθτζσ προκειμζνου να παραςχεκεί πλιρθσ
πλθροφόρθςθ για τθ νόςο και τα μζτρα πρόλθψθσ. β) Οι φοιτθτζσ και το διδακτικό
προςωπικό των Α.Ε.Ι., κατά τθ διενζργεια των κλινικϊν αςκιςεων εφαρμόηουν
υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μζτρα ατομικισ προςταςίασ, όπωσ αυτά εκάςτοτε
ιςχφουν για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό, το οποίο απαςχολείται ςε χϊρουσ
παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Οι φοιτθτζσ πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ
κλινικζσ αςκιςεισ υποβάλλονται ςε υποχρεωτικό προλθπτικό εργαςτθριακό ζλεγχο
για κορωνοϊό COVID-19 με τθ μζκοδο PCR που διενεργείται με τθ λιψθ
ςτοματοφαρυγγικοφ ι ρινοφαρυγγικοφ επιχρίςματοσ. Ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται
δωρεάν ςε μία από τισ δθμόςιεσ δομζσ υγείασ τθσ θμεδαπισ, κατά προτίμθςθ αυτισ
όπου κα πραγματοποιθκεί το διδακτικό ζργο των φοιτθτϊν, και τα αποτελζςματα
του ελζγχου γνωςτοποιοφνται με επιμζλεια του κάκε φοιτθτι ςτο διδακτικό
προςωπικό, το οποίο κα ζχει τθν ευκφνθ για τθ διεξαγωγι του διδακτικοφ ζργου
των κλινικϊν αςκιςεων. γ) Ο ανϊτατοσ αρικμόσ των εκπαιδευόμενων φοιτθτϊν
δφναται να ανζλκει κατ’ ανϊτατο όριο ςε τριάντα (30) ανά ομάδα διεξαγωγισ
κλινικϊν αςκιςεων. Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του εν λόγω αρικμοφ,
πραγματοποιοφνται περιςςότερεσ ομάδεσ, με δυνατότθτα μείωςθσ του χρόνου
διεξαγωγισ τθσ κλινικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν, όπου αυτό κρίνεται απολφτωσ
αναγκαίο. δ) Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν των Α.Ε.Ι. ςε κλινικζσ
αςκιςεισ που αφοροφν ςτθν εξζταςθ και παρακολοφκθςθ αςκενϊν που νοςοφν
από COVID-19, κακϊσ και ςτθ διαχείριςθ εργαςτθριακϊν δειγμάτων αςκενϊν με
νόςο COVID-19. 2. Η ορκι εφαρμογι και τιρθςθ των προτεινόμενων μζτρων και
κανόνων αςφαλείασ παρακολουκείται από τον Πρόεδρο του Τμιματοσ και το
διδακτικό προςωπικό του Α.Ε.Ι. ςτο οποίο ζχει ανατεκεί ανά περίπτωςθ το
διδακτικό ζργο των κλινικϊν αςκιςεων ςφμφωνα με το εκάςτοτε πρόγραμμα
ςπουδϊν.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Ε ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ – ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ
1. Για τουσ φοιτθτζσ των προγραμμάτων ςπουδϊν πρϊτου και δεφτερου κφκλου
των ΠΠ των οποίων θ εκπαιδευτικι διαδικαςία περιλαμβάνει εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ εκτόσ χϊρων παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ, εφαρμόηονται τα εξισ: α) Οι
ομάδεσ των φοιτθτϊν για τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν αςκιςεων είναι
υποχρεωτικά ολιγομελείσ, με μζγιςτο αρικμό τουσ τριάντα (30) εγγεγραμμζνουσ
φοιτθτζσ. Ο ακριβισ αρικμόσ κακορίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςτον χϊρο
διεξαγωγισ των εργαςτθριακϊν αςκιςεων κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ τιρθςθ
αποςτάςεων μεταξφ όλων των ςυμμετεχόντων, ιτοι φοιτθτϊν, διδακτικοφ και
λοιποφ προςωπικοφ προσ αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ, για τον λόγο αυτό ςυςτινεται θ
δθμιουργία περιςςοτζρων ομάδων φοιτθτϊν. β) Ο ςχετικόσ εξοπλιςμόσ του
εργαςτθρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), κακϊσ και οι χϊροι που χρθςιμοποιοφνται
ανά περίπτωςθ, κα πρζπει να κακαρίηονται ςχολαςτικά μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ

εργαςτθριακισ άςκθςθσ κάκε ομάδασ φοιτθτϊν και πριν τθν είςοδο τθσ επόμενθσ
γ) Από το πζρασ τθσ εργαςτθριακισ άςκθςθσ κάκε ομάδασ φοιτθτϊν ζωσ τθν ζναρξθ
τθσ επόμενθσ, οι χϊροι κα πρζπει να παραμζνουν κενοί τουλάχιςτον για ζνα
τζταρτο (1/4) τθσ ϊρασ, προκειμζνου να υπάρξει ο απαραίτθτοσ αεριςμόσ και θ
κατάλλθλθ προετοιμαςία για τθ χριςθ αυτϊν από τθν επόμενθ ομάδα.
2. Η ορκι εφαρμογι και τιρθςθ των προτεινόμενων μζτρων και κανόνων
αςφαλείασ τθσ παρ. 1 παρακολουκείται από τον Πρόεδρο του Τμιματοσ και το
διδακτικό προςωπικό του Α.Ε.Ι., ςτο οποίο ζχει ανατεκεί ανά περίπτωςθ το
διδακτικό ζργο των εργαςτθριακϊν αςκιςεων ςφμφωνα με το εκάςτοτε πρόγραμμα
ςπουδϊν. Θα ενθμερϊνεςτε για τουσ ανωτζρω υπευκφνουσ
Συνοπτικζσ οδθγίεσ εφαρμογισ των μζτρων προςταςίασ και πρόλθψθσ ςτα
εργαςτιρια και υπολογιςτικά κζντρα αναφζρονται ςτο παράρτθμα <Γ>.
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ/ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Οι αλλογενείσ/αλλοδαποί φοιτθτζσ εκτόσ Ε.Ε. και οι αλλογενείσ/αλλοδαποί
φοιτθτζσ εντόσ Ε.Ε. ςυμμετζχουν κανονικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των Α.Ε.Ι.,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν τθρθκεί τα μζτρα που εκάςτοτε ιςχφουν κατά τθν
είςοδό τουσ ςτθ χϊρα, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε παρεχόμενεσ οδθγίεσ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ και του Υπουργείου Υγείασ.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΑΝΑΓΝΩΣΗΡΙΩΝ - ΦΟΙΣΗΣΙΚΩΝ
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΩΝ - ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
1. Οι βιβλιοθήκεσ βρίςκονται ςε πλιρθ λειτουργία ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε
όρουσ λειτουργίασ τουσ τόςο για τθ μελζτθ των φοιτθτϊν εντόσ των χϊρων αυτϊν,
όςο και για τον δανειςμό βιβλίων, εφόςον αυτόσ επιτρζπεται. Κατά τα λοιπά
εφαρμόηονται τα μζτρα και οι οδθγίεσ που ιςχφουν για τθ λειτουργία των
βιβλιοκθκϊν. Πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα https://library.upatras.gr/news/covid.
2. ε χώρουσ αναγνωςτηρίων και βιβλιοθηκών όπου παρζχεται θ δυνατότθτα
μελζτθσ απαιτείται θ τιρθςθ ελάχιςτθσ απόςταςθσ ενόσ και μιςοφ (1,5) μζτρου
μεταξφ των παρευριςκομζνων φοιτθτϊν, ενϊ ςυςτινεται ο ενδελεχισ κακαριςμόσ
και τοπικι εφαρμογι απολυμαντικοφ ςτισ επιφάνειεσ των χϊρων μελζτθσ των
φοιτθτϊν. Πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα https://library.upatras.gr/news/covid
3. τα φοιτητικά γυμναςτήρια, ςτουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χώρουσ
άθληςησ, καθώσ και ςε κάθε είδουσ αθλητικζσ εγκαταςτάςεισ εφαρμόηονται οι
ειδικότεροι όροι και τα υγειονομικά μζτρα που κακορίηονται από τθν Εκνικι
Επιτροπι Προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19, τθν
Υγειονομικι Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ και τα
Υπουργεία Υγείασ και Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, όπωσ αυτά εκάςτοτε ιςχφουν.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτισ ιςτοςελίδεσ https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-

epanaleitoyrgia-ton-gymnastirion/ και ςτθν ιςτοςελίδα του Πανεπιςτθμιακοφ
Γυμναςτθρίου http://gym.upatras.gr/node/548.

ΟΡΚΩΜΟΙΕ - ΤΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕ
1. Η διεξαγωγι τελετϊν αποφοίτθςθσ με φυςικι παρουςία φοιτθτϊν και διδακτικοφ
προςωπικοφ δεν επιτρζπεται για όςο χρονικό διάςτθμα υφίςταται νομοκετικι
πρόβλεψθ περί περιοριςμοφ τθσ ςυνάκροιςθσ φυςικϊν προςϊπων ζωσ ζναν
μζγιςτο αρικμό ςε δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτθν ζδρα του Πανεπιςτθμίου ι
ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ
Προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19. Κατά το ίδιο
χρονικό διάςτθμα οι τελετζσ αποφοίτθςθσ δφνανται να διενεργοφνται με τθ χριςθ
μεκόδων εξ αποςτάςεωσ.
2. Δφνανται να διεξάγονται ςυνζδρια και θμερίδεσ ςφμφωνα με τα εκάςτοτε
ιςχφοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τισ οδθγίεσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ
Προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ COVID-19 και του
Υπουργείου Υγείασ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ ςυςτινεται θ διεξαγωγι αυτϊν εξ
αποςτάςεωσ με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων.
Λειτουργία οργάνων διοίκηςησ: Οι ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων
διοίκθςθσ, κακϊσ και των λοιπϊν ςυλλογικϊν οργάνων του ΠΠ. και
Ε.Λ.Κ.Ε.
διενεργοφνται μζςω τθλεδιάςκεψθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τισ
ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν διοικθτικϊν οργάνων του Δθμοςίου Τομζα.
Ευπαθείσ ομάδεσ: Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο διδάςκων, ςτον οποίον ζχει
ανατεκεί διδακτικό ζργο ςχετικά με τθ διεξαγωγι κλινικϊν ι/ και εργαςτθριακϊν
αςκιςεων, ανικει αποδεδειγμζνα ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου (ευπακι ομάδα),
με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ δφναται να ανατίκεται το εν λόγω
διδακτικό ζργο ςε άλλον διδάςκοντα.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΕΝΣΟ ΣΩΝ Α.Ε.I.
1. Τα φοιτθτικά εςτιατόρια λειτουργοφν κανονικά για τθ ςίτιςθ των φοιτθτϊν, θ
οποία πραγματοποιείται αποκλειςτικά με παραλαβι φαγθτοφ ςε πακζτο και
τιρθςθ διευρυμζνου ωραρίου λειτουργίασ από αυτό που είκιςται να ιςχφει, με
ςτόχο τθν αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ των φοιτθτϊν και δθμιουργία ουρϊν αναμονισ.
2. Τα κυλικεία λειτουργοφν κανονικά και εξυπθρετοφν τουσ φοιτθτζσ, το διδακτικό
και λοιπό προςωπικό των Α.Ε.Ι. αποκλειςτικά για τθν αγορά τροφίμων και
ροφθμάτων είτε με διανομι των προϊόντων (delivery) είτε με παροχι των
προϊόντων ςε πακζτο από το κατάςτθμα (take away). Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ
τραπεηοκακιςμάτων, stands, καρεκλϊν κ.λπ. και θ παραμονι ατόμων ςτουσ χϊρουσ
των κυλικείων μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αγοράσ τουσ προσ αποφυγι
ςυγχρωτιςμοφ. 3. Κατά τθ διάρκεια αναμονισ των φοιτθτϊν, διδακτικοφ και λοιποφ

προςωπικοφ ςτα φοιτθτικά εςτιατόρια και τα κυλικεία για τθν εξυπθρζτθςι τουσ
ςυςτινεται θ τιρθςθ ελάχιςτθσ απόςταςθσ μεταξφ αυτϊν ενόσ και μιςοφ (1,5)
μζτρου, όπου αυτό είναι δυνατό .
1. Οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που παρζχουν υπθρεςίεσ γευμάτων και ποτϊν εντόσ
των Α.Ε.Ι (φοιτθτικά εςτιατόρια και κυλικεία) υποχρεοφνται κατά τθ λειτουργία τουσ
να εφαρμόηουν τα ακόλουκα μζτρα:
α) Η χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ από το προςωπικό κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
εργαςίασ του είναι υποχρεωτικι, κατά τθν προετοιμαςία των γευμάτων, τροφίμων
και ροφθμάτων, τθ διανομι των προϊόντων και τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν
(φοιτθτϊν, του διδακτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ).
β) Το προςωπικό εφαρμόηει ςχολαςτικά τουσ γενικοφσ κανόνεσ κακαριότθτασ,
απολφμανςθσ χϊρων και ατομικισ υγιεινισ (π.χ. καλό και ςυχνό πλφςιμο χεριϊν με
ςαποφνι και νερό ι/και εφαρμογι αντιςθπτικοφ χεριϊν, ιδιαίτερα πριν και μετά τον
χειριςμό τροφίμων, τθν προετοιμαςία ροφθμάτων, ςυχνι και ςχολαςτικι
απολφμανςθ επιφανειϊν κ.λπ.).
γ) Το προςωπικό εφαρμόηει τα γενικά μζτρα προφφλαξθσ για πρόλθψθ τθσ
μετάδοςθσ του ιοφ SARS-CoV- 2, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ νόςο COVID-19
(π.χ. αποχι από τθν εργαςία ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ πυρετοφ ι άλλων
ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με COVID-19, χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ εκτόσ του
ωραρίου εργαςίασ τουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ςε εςωτερικοφσ
χϊρουσ και ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ όταν υπάρχει ςυνωςτιςμόσ κ.λπ.).
δ) Τα γεφματα και τρόφιμα που διακζτουν είναι ςυςκευαςμζνα ι ζχουν ετοιμαςτεί
κατάλλθλα με όλα τα απαραίτθτα υγειονομικά μζτρα πριν τθν ϊρα διάκεςισ τουσ
ςε ατομικζσ ςυςκευαςίεσ που προςτατεφονται από κατάλλθλο υλικό.
ε) Οι φοιτθτζσ, οι επιςκζπτεσ, το διδακτικό προςωπικό και λοιπό προςωπικό πρζπει
να τθροφν αποςτάςεισ τουλάχιςτον 1,5 μζτρου κατά τθν αναμονι για τθν
εξυπθρζτθςι τουσ, όπου αυτό είναι δυνατό, για τον λόγο αυτό προτείνεται να
τοποκετθκεί κατάλλθλθ ςιμανςθ ςτο ζδαφοσ με τισ προβλεπόμενεσ αποςτάςεισ.
ςτ) Εάν ο χϊροσ που εδρεφουν οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ είναι κλειςτόσ ι είναι
ανοικτόσ και δεν είναι εφικτό να τθρθκεί θ απόςταςθ τθσ προθγοφμενθσ
περίπτωςθσ, θ χριςθ μάςκασ είναι υποχρεωτικι από όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ
ςτον χϊρο.
η) Δεν επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων, stands, καρεκλϊν κ.λπ. και θ
παραμονι ατόμων ςτουσ χϊρουσ των φοιτθτικϊν εςτιατορίων και κυλικείων μετά
τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν προσ αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ. Οι φοιτθτζσ, οι
επιςκζπτεσ, το διδακτικό προςωπικό και λοιπό προςωπικό ςυνίςταται να πλζνουν
ςχολαςτικά τα χζρια τουσ ι να χρθςιμοποιοφν αλκοολοφχο αντιςθπτικό διάλυμα
χεριϊν μετά τθ ςυναλλαγι τουσ για τθν αγορά γευμάτων, τροφίμων και ποτϊν.

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ
1. Οι φοιτθτζσ, το διδακτικό και λοιπό προςωπικό οφείλουν να τθροφν τα μζτρα
ατομικισ υγιεινισ και ςυςτινεται να φζρουν μαηί τουσ αλκοολοφχο διάλυμα για τθν
απολφμανςθ των χεριϊν τουσ.
2. Εάν κάποιοσ φοιτθτισ εμφανίςει ςυμπτϊματα υποχρεοφται να ενθμερϊςει
άμεςα τουσ διδάςκοντεσ των μακθμάτων, ςτα οποία ςυμμετείχε, και τον υπεφκυνο
εφαρμογισ του πρωτοκόλλου διαχείριςθσ πικανοφ κροφςματοσ προκειμζνου να
αξιολογείται το περιςτατικό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ςχζδιο του
προθγοφμενου άρκρου. Αντίςτοιχα, εάν κάποιοσ φοιτθτισ, αλλοδαπόσ επιςκζπτθσ ι
αλλοδαπόσ διδάςκων, που διαμζνει ςε φοιτθτικι εςτία εμφανίςει ςυμπτϊματα,
υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον υπεφκυνο εφαρμογισ του πρωτοκόλλου
διαχείριςθσ πικανοφ κροφςματοσ τθσ φοιτθτικισ εςτίασ, τα ςτοιχεία του οποίου κα
πρζπει να αναρτϊνται ςε εμφανζσ ςθμείο ςε κοινόχρθςτο χϊρο τθσ εςτίασ,
προκειμζνου να λθφκοφν τα αντίςτοιχα μζτρα ςφμφωνα το ςχζδιο διαχείριςθσ
πικανοφ ι επιβεβαιωμζνου περιςτατικοφ COVID-19 του Α.Ε.Ι.
3. Το αρμόδιο όργανο του οικείου Α.Ε.Ι. μεριμνά για τθν προμικεια των αναγκαίων
ειδϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, κακϊσ και τθ διάκεςι τουσ ςε
όλουσ τουσ χϊρουσ όπου διεξάγεται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία και τουσ λοιποφσ
χϊρουσ του Α.Ε.Ι.
4. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ χϊρων των Α.Ε.Ι. (αίκουςεσ, αμφικζατρα,
εργαςτιρια κ.λπ.) για τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ με φυςικι
παρουςία ςυςτινεται θ χριςθ χϊρων με φυςικό αεριςμό, και όπου δεν είναι αυτό
εφικτό επιτρζπεται θ χριςθ κλιματιςτικϊν μονάδων ςφμφωνα τισ εγκυκλίουσ του
Υπουργείου Υγείασ
5 Το διδακτικό και λοιπό προςωπικό του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να ςυςτινει να
αποφεφγεται ο τυχόν ςυνωςτιςμόσ και ςυγχρωτιςμόσ των φοιτθτϊν ςτουσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του ΠΠ με ςκοπό τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.
Εφαρμογή και παρακολοφθηςη τήρηςησ των μζτρων
1. Οι φοιτθτζσ, το διδακτικό και λοιπό προςωπικό των Α.Ε.Ι. είναι υπεφκυνοι για τθν
πιςτι και ορκι εφαρμογι των μζτρων που περιγράφονται ςτθν παροφςα και θ

τιρθςθ αυτϊν εναπόκειται αποκλειςτικά ςε δικι τουσ ευκφνθ, και ιδίωσ θ χριςθ μθ
ιατρικισ μάςκασ.
2. Η ορκι και ενιαία εφαρμογι των αναγκαίων μζτρων προςταςίασ και των
κανόνων αςφαλείασ κατά τθν εκπαιδευτικι λειτουργία του ΠΠ., κακϊσ και θ
παρακολοφκθςθ εφαρμογισ τουσ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παροφςα
απόφαςθ, πραγματοποιείται κεντρικά από το Πρυτανικό Συμβοφλιο (από τθν
ομάδα COVID-19).
3. Ο Πρόεδροσ κάκε Τμιματοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκι και ενιαία εφαρμογι
των μζτρων που περιγράφονται ςτθν παροφςα κατά το μζροσ που αφορά ςτα μζτρα
κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία του Τμιματοσ.

ΟΡΙΜΟΙ ΚΡΟΤΜΑΣΟ COVID-19 ΚΑΙ «ΕΠΑΦΩΝ» ΚΡΟΤΜΑΣΟ COVID-19
ΕΟΔΥ 24.08.2020
Οριςμοί κροφςματοσ COVID -19 και «επαφών» κροφςματοσ COVID -19
Κλινικά κριτήρια
Αςκενισ με ζνα τουλάχιςτον από τα κατωτζρω ςυμπτϊματα


βιχασ



πυρετόσ



δφςπνοια



αιφνίδια εκδιλωςθ ανοςμίασ, αγευςίασ ι δυςγευςίασ

Απεικονιςτικά διαγνωςτικά κριτήρια
Ακτινολογικά ευριματα ςυμβατά με COVID-19
Εργαςτηριακά κριτήρια
Ανίχνευςθ νουκλεϊκοφ οξζοσ SARS-CoV-2 ςε κλινικό δείγμα
Επιδημιολογικά κριτήρια
Τουλάχιςτον ζνα από τα κατωτζρω επιδθμιολογικά κριτιρια:


ςτενι επαφι με επιβεβαιωμζνο κροφςμα COVID-19 εντόσ 14 θμερϊν πριν
τθν ζναρξθ ςυμπτωμάτων



φιλοξενοφμενοι ι προςωπικό δομϊν ςτισ οποίεσ φιλοξενοφνται ευάλωτα
άτομα και ζχει επιβεβαιωκεί ςυνεχιηόμενθ μετάδοςθ COVID-19

Ω «ΕΠΑΦΗ» ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19
ορίηεται άτομο που είχε ιςτορικό επαφισ με κροφςμα COVID-19 εντόσ χρονικοφ
διαςτιματοσ που κυμαίνεται από 48 ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ ςυμπτωμάτων του
κροφςματοσ ζωσ και 14 θμζρεσ μετά τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων. Αν το κροφςμα
COVID-19 δεν είχε ςυμπτϊματα κατά τθ διάγνωςι του, ωσ «επαφι» κροφςματοσ
ορίηεται άτομο που είχε επαφι με το κροφςμα εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που
κυμαίνεται από 48 ϊρεσ πριν να λθφκεί το δείγμα το οποίο οδιγθςε ςτθν
επιβεβαίωςθ του κροφςματοσ ζωσ και 14 θμζρεσ μετά τθ λιψθ του δείγματοσ. Ο
ςχετιηόμενοσ με τθν ζκκεςθ κίνδυνοσ λοίμωξθσ εξαρτάται από το επίπεδο ζκκεςθσ,
ο οποίοσ, με τθ ςειρά του, κακορίηει και τθν περαιτζρω διαχείριςθ των «επαφϊν»
του κροφςματοσ.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΠΑΦΩΝ
1. ΣΕΝΕ ΕΠΑΦΕ (ΕΚΘΕΗ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ)
Ωσ ςτενι επαφι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ λοίμωξθσ COVID-19 ορίηεται:


άτομο που είχε επαφι πρόςωπο με πρόςωπο με αςκενι με COVID-19 ςε
απόςταςθ < 2 μζτρων και για ≥ 15 λεπτά



άτομο που είχε άμεςθ ςωματικι επαφι με αςκενι με COVID-19



άτομο με απροφφλακτθ επαφι με μολυςματικζσ εκκρίςεισ αςκενι με
COVID-19



άτομο που παρζμεινε ςε κλειςτό χϊρο (π.χ. οικία, αίκουςα διδαςκαλίασ ι
ςυςκζψεων, χϊρο αναμονισ νοςοκομείου, κλπ.) με αςκενι με COVID-19 για
περιςςότερο από 15 λεπτά



ςυνταξιδιϊτθσ ςτο ίδιο αεροςκάφοσ, ο οποίοσ κακόταν ςε απόςταςθ δφο
ςειρϊν κζςεων (προσ κάκε κατεφκυνςθ) από τον αςκενι με λοίμωξθ COVID19 , άτομα που ταξίδευαν μαηί ι φρόντιςαν τον αςκενι και μζλθ του
πλθρϊματοσ που εξυπθρζτθςαν το ςυγκεκριμζνο τμιμα του αεροςκάφουσ
όπου κακόταν ο αςκενισ (επί φπαρξθσ ςοβαρϊν ςυμπτωμάτων ι
μετακινιςεων του αςκενοφσ εντόσ του αεροςκάφουσ, που ενδζχεται να
ςυνεπάγονται περιςςότερο εκτεταμζνθ ζκκεςθ, οι επιβάτεσ που κάκονταν
ςτο ίδιο τμιμα του αεροςκάφουσ ι ακόμθ και όλοι οι επιβάτεσ τθσ πτιςθσ
μπορεί να κεωρθκοφν ςτενζσ επαφζσ)



επαγγελματίασ υγείασ ι άλλο άτομο που παρείχε άμεςθ φροντίδα ςε
αςκενι με COVID-19 ι εργαηόμενοσ ςε εργαςτιριο που χειρίςτθκε κλινικό
δείγμα αςκενοφσ με COVID-19, χωρίσ λιψθ ι επί αςτοχίασ των
ενδεδειγμζνων μζτρων ατομικισ προςταςίασ.

2. ΕΠΑΦΕ (ΕΚΘΕΗ ΧΑΜΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ)

Ωσ επαφι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ COVID-19 ορίηεται:


άτομο που είχε επαφι πρόςωπο με πρόςωπο με αςκενι με COVID-19 εντόσ
2 μζτρων για < 15 λεπτά



άτομο που παρζμεινε ςε κλειςτό χϊρο με τον αςκενι με COVID-19 για < 15
λεπτά



άτομο που ταξίδεψε μαηί με τον αςκενι με COVID-19 ςε οποιοδιποτε
μεταφορικό μζςο (εξαιρουμζνθσ τθσ περίπτωςθσ ταξιδιοφ με αεροςκάφοσ
που περιγράφεται παραπάνω για τισ ςτενζσ επαφζσ-ζκκεςθ υψθλοφ
κινδφνου)



επαγγελματίασ υγείασ ι άλλο άτομο που παρείχε άμεςθ φροντίδα ςε
αςκενι με COVID-19 ι εργαηόμενοσ ςε εργαςτιριο που χειρίςτθκε κλινικό
δείγμα αςκενοφσ με COVID-19, με λιψθ των ενδεδειγμζνων μζτρων
ατομικισ προςταςίασ.

Μεγαλφτερθ διάρκεια επαφισ ςυνεπάγεται αυξθμζνο κίνδυνο μετάδοςθσ. Το όριο
των 15 λεπτϊν ζχει επιλεγεί αυκαίρετα για κακαρά πρακτικοφσ ςκοποφσ. Οι αρχζσ
δθμόςιασ υγείασ μπορεί, με βάςθ τθν εκτίμθςθ κινδφνου κατά περίπτωςθ, να
εξετάςουν το ενδεχόμενο διεφρυνςθσ και παρακολοφκθςθσ των επαφϊν, ζτςι ϊςτε
αυτι να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερθ διάρκεια επαφισ με τον αςκενι
με COVID-19.
Ειδικά για τουσ επαγγελματίεσ υγείασ και τουσ φοιτθτζσ ςτουσ χϊρουσ παροχισ
φροντίδασ υγείασ επιςθμαίνεται ότι θ μερικι λιψθ των ενδεδειγμζνων μζτρων
ατομικισ προςταςίασ μπορεί να αυξιςει τθν ζκκεςθ και ςυνεπϊσ τθν αφξθςθ του
κινδφνου.

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΙΘΑΝΟΤ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ COVID19
Ζνα ι περιςςότερα φυςικά πρόςωπα, ανά Σχολι ι Τμιμα ι φοιτθτικι εςτία είναι
υπεφκυνα για τθν ορκι και ενιαία εφαρμογι του ςχεδίου του παρόντοσ, με τα
ςτοιχεία επαφισ και επικοινωνίασ τουσ.
Κάθε κροφςμα (φοιτητήσ, μζλοσ Διδακτικοφ Προςωπικοφ, μζλοσ του διοικητικοφ
προςωπικοφ) ανακοινϊνεται υποχρεωτικά ςτον υπεφκυνο εφαρμογισ του ςχεδίου/
πρωτόκολλου διαχείριςθσ πικανοφ θ επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ, ο οποίοσ
προβαίνει ςτισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ ςφμφωνα με το πρωτόκολλο,
ανακοινϊνοντάσ το ςτον Ε.Ο.Δ.Υ. ωσ αρμόδιο φορζα ιχνθλάτθςθσ, και ςτθν
Επιτροπι Προςταςίασ Δθμόςιασ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ.
Σε κάκε περίπτωςθ φποπτου περιςτατικοφ, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμθςθ του
κινδφνου για πικανζσ επαφζσ κροφςματοσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ
υγειονομικζσ αρχζσ και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνφονται τα μζτρα που πρζπει να

λθφκοφν ανά περίπτωςθ, ενϊ ςε κάκε περίπτωςθ επιβεβαίωςθσ του κροφςματοσ
πραγματοποιείται άμεςα απολφμανςθ των χϊρων και του εργαςτθριακοφ ι λοιποφ
εξοπλιςμοφ, που ιρκε ςε επαφι το κροφςμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμζνα
μζτρα κζςθσ υπό περιοριςμό/καραντίνα του κροφςματοσ (ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία και τισ οδθγίεσ του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμζνου να ςυνεχιςτεί απρόςκοπτα θ
εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ ακαδθμαϊκισ μονάδασ.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΡΟΤΜΑΣΟ

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΚΡΟΤΜΑΣΟ
Ενζργειεσ εάν κάποιοσ φοιτθτισ/φοιτιτρια του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν ι άλλο μζλοσ τθσ
Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, Επιςτθμονικόσ Συνεργάτθσ, Ε.Τ.Ε.Π.,
Διοικθτικό Προςωπικό) εμφανίςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ COVID-19:



Εφόςον βρίςκεται ςε χϊρουσ του ΠΠ, φοράει μάςκα (αν δεν τθν φορά ιδθ) και
αποχωρεί, αφοφ πρϊτα ενθμερϊςει τθν υπθρεςία του/το Τμιμα του.
Εάν θ κατάςταςθ του/τθσ δεν επιτρζπει τθν αποχϊρθςι του,
o Ενθμζρωςθ του Τοπικοφ Υπεφκυνου COVID-19 και ενθμζρωςθ τθσ
Συντονιςτικισ Επιτροπισ COVID-19 ΠΠ
o Απομόνωςθ ςε προκακοριςμζνο καλά αεριηόμενο χϊρο, μακριά από τουσ
υπόλοιπουσ φοιτθτζσ/εργαηόμενουσ
o Εφαρμογι μάςκασ
o Κλιςθ του ΕΚΑΒ.

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΠΠ
Επιμελισ κακαριςμόσ του χϊρου και εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ μετά τθν
αναχϊρθςθ του φοιτθτι-τριασ/εργαηομζνου με χριςθ εξοπλιςμοφ ατομικισ προςταςίασ
Ιατρικι αξιολόγθςθ (κατά προτίμθςθ ςε εφθμερεφον Νοςοκομείο) και ςφμφωνα με τθν
κρίςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ COVID-19 ΠΠ ι του κεράποντοσ Ιατροφ κα πρζπει να
γίνει κατά προτεραιότθτα μοριακό διαγνωςτικό τεςτ
Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, ο φοιτθτισ/φοιτιτρια/εργαηόμενοσ παραμζνει ςε
απομόνωςθ και κατ’ οίκον νοςθλεία, ςε καλά αεριηόμενο δωμάτιο, ενϊ το Τμιμα ςυνεχίηει
τθ λειτουργία του.
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/

ΑΝ ΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΕΣ ΒΓΕΙ ΘΕΣΙΚΟ:

Ο φοιτθτισ, -τρια/εργαηόμενοσ ενθμερϊνει αμελλθτί τον Τοπικό Υπεφκυνο COVID-19 ςτθ
Σχολι/Τμιμα/Κτιριο όπου φοιτά/ εργάηεται, αναφζροντασ και τισ πικανζσ επαφζσ
(ςυνάδελφοι ςτον ίδιο χϊρο, φοιτθτζσ ςε αμφικζατρο ι εργαςτιριο, διάβαςμα ςτο
αναγνωςτιριο/βιβλιοκικθ, κ.λπ.).
Ενθμερϊνεται θ επιτροπι COVID-19 ΠΠ για να γίνει θ επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και
ιχνθλάτθςθ όλων των πικανϊν επαφϊν του κροφςματοσ (μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ
κοινότθτασ, φοιτθτϊν κλπ.), ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΥ
Η επιτροπι COVID-19 ΠΠ ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμθςθ κινδφνου και
αποφαςίηει τα επιδθμιολογικά μζτρα πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ, ανά περίπτωςθ, που
μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων:





Κλείςιμο αικουςϊν ι κτιρίων ι Σχολϊν
Απολφμανςθ χϊρων από ειδικά ςυνεργεία
Μοριακό τεςτ ςε όλεσ τισ επαφζσ του κροφςματοσ
Περιοριςμόσ ςτο ςπίτι (καραντίνα) των όλων των επαφϊν.

ΠΟΣΕ ΘΑ ΕΠΙΣΡΕΨΕΙ ΣΟ ΠΠ ΦΟΙΣΗΣΗ Η ΑΛΛΟ ΜΕΛΟ ΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΝΩΗ COVID-19 Η ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΕΚΘΕΗ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ Ε
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΤΜΑ
Ο φοιτθτισ ι άλλο μζλοσ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ με κετικό μοριακό τεςτ μπορεί
να επιςτρζψει μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον 14θμζρου από τθν ζναρξθ των
ςυμπτωμάτων ΚΑΙ τθν πάροδο 24 ωρϊν από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ
λιψθ αντιπυρετικϊν) και πλιρθ φφεςθ των ςυμπτωμάτων του.
Οι πικανζσ επαφζσ του κροφςματοσ κα απομακρυνκοφν από τον χϊρο που κινικθκε το
κροφςμα, με οδθγίεσ για ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ και εφόςον δεν
εκδθλϊςουν κάποιο φποπτο ςφμπτωμα, κα επιςτρζψουν μετά από 14 θμζρεσ.
Επιπρόςκετα, θ απομάκρυνςθ φοιτθτϊν ι προςωπικοφ τθσ ίδιασ ι άλλθσ Σχολισ, Τμιματοσ,
Εργαςτθρίου, γραφείου κλπ κα εξετάηεται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ
κινδφνου που κα προκφπτει κατά τθν ιχνθλάτθςθ των επαφϊν.

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΕΣ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΟ
Ο φοιτθτισ ι το μζλοσ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ μπορεί να επιςτρζψει ςτο Κδρυμα
μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον 24 ωρϊν από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ
λιψθ αντιπυρετικϊν) και τθν πλιρθ φφεςθ των ςυμπτωμάτων του.

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΦΟΙΣΗΣΗ ΠΟΤ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΗΝ ΕΣΙΑ




Ενθμζρωςθ υπευκφνων επιτροπισ COVID ΠΠ
o ενθμζρωςθ ΕΟΔΥ
o ιχνθλάτθςθ κροφςματοσ
Ενθμζρωςθ υπευκφνου εςτίασ
o Ενθμζρωςθ ενοίκων κτιρίου






Απόφαςθ για κλείςιμο προσ απολφμανςθ των χϊρων ςτουσ οποίουσ κινικθκε το
κροφςμα
o Χρονικό διάςτθμα κλειςίματοσ
o Χϊροι που κα απολυμανκοφν
Απομόνωςθ κροφςματοσ για παρακολοφκθςθ των ςυμπτωμάτων
Απομόνωςθ ςτενϊν επαφϊν κροφςματοσ για παρακολοφκθςθ των ςυμπτωμάτων

ΣΟΠΙΚΟΙ ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΠΟΠΣΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ COVID-19
Όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, με ευκφνθ του Κοςμιτορα ι του Προζδρου ι του Προϊςταμζνου
ι του Επόπτθ, ςε κάκε Σχολι/Τμιμα/Κτιριο ορίηονται Τοπικοί Υπεφκυνοι για τθ διαχείριςθ
υπόπτων κρουςμάτων λοίμωξθσ COVID-19, οι οποίοι είναι ςε επικοινωνία με τθ
Συντονιςτικι Επιτροπι. Τα ονόματα πρζπει να κοινοποιθκοφν ςτα μζλθ των
Τμθμάτων/Μονάδων μζςω των μζςων επικοινωνίασ του Τμιματοσ/Μονάδασ (e-mail,
ιςτοςελίδα).

H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ COVID-19 ΓΙΝΕΣΑΙ
α/ μζςω αλληλογραφίασ ςτο upcovid19@upatras.gr
β/ τηλεφωνικά
ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο 2610969867 (κ. Θωμόπουλοσ), 2610996606 ( κ.
Μαραγκόσ) ι άλλεσ ϊρεσ ςτα κινθτά 6945893550 (κ. Θωμόπουλοσ) και 6980619150 (κ.
Μαραγκόσ)

Για τθν επιτροπι COVID-19
Κακθγθτισ Μάρκοσ Μαραγκόσ
Αντιπρφτανθσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΡΟΤΜΑΣΟ

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ Η ΑΛΛΟ ΜΕΛΟ ΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ (Δ.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ, Ε.Σ.Ε.Π., ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ
ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ (Ενζργειεσ εάν κάποιοσ εμφανίςει ςυμπτϊματα ςυμβατά με λοίμωξθ
COVID-19):


ΕΦΟΟΝ ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, ΦΟΡΑΕΙ ΜΑΚΑ (ΑΝ ΔΕΝ
ΣΗΝ ΦΟΡΑ ΗΔΗ) ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΕΙ, ΑΦΟΤ ΠΡΩΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ /ΣΟ ΣΜΗΜΑ
ΣΟΤ/ΣΗ.







ΕΑΝ Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ/ΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΙ ΣΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΣΟΤ/ΣΗ:
Εφαρμογι μάςκασ
Ενθμζρωςθ Υπθρεςίασ/ Τμιματοσ
Ενθμζρωςθ του Τοπικοφ Υπεφκυνου COVID-19
Απομόνωςθ ςε προκακοριςμζνο καλά αεριηόμενο χϊρο, μακριά από τουσ υπόλοιπουσ
φοιτθτζσ/εργαηόμενουσ
Κλιςθ του ΕΚΑΒ.




















ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΠΣΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ:
Επιμελισ κακαριςμόσ του χϊρου και εφαρμογι απολυμαντικοφ ςε επιφάνειεσ μετά τθν
αναχϊρθςθ του φοιτθτι-τριασ/εργαηομζνου-θσ με χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ
Ιατρικι αξιολόγθςθ (κατά προτίμθςθ ςε εφθμερεφον Νοςοκομείο) και ςφμφωνα με τθν
κρίςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ COVID-19 ι του κεράποντοσ Ιατροφ κατά προτεραιότθτα
μοριακό διαγνωςτικό τεςτ
Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, ο φοιτθτισ/φοιτιτρια/εργαηόμενοσ παραμζνει ςε
απομόνωςθ και κατ’ οίκον νοςθλεία, ςε καλά αεριηόμενο δωμάτιο, ι μεταφζρεται ςτο
Νοςοκομείο, ενϊ το Τμιμα ςυνεχίηει τθ λειτουργία του. https://eody.gov.gr/neoskoronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/

ΑΝ ΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΕΣ ΒΓΕΙ ΘΕΣΙΚΟ:
Ο φοιτθτισ-τρια/εργαηόμενοσ-θ ενθμερϊνει αμελλθτί τον Τοπικό Υπεφκυνο COVID-19 ςτθ
Σχολι/Τμιμα/Κτιριο όπου φοιτά/ εργάηεται, αναφζροντασ και τισ πικανζσ επαφζσ
(ςυνάδελφοι ςτον ίδιο χϊρο, φοιτθτζσ ςε αμφικζατρο ι εργαςτιριο, διάβαςμα ςτο
αναγνωςτιριο/βιβλιοκικθ, κ.λπ.).
Ενθμερϊνεται θ επιτροπι COVID-19 του Πανεπιςτθμίου για να γίνει θ επιδθμιολογικι
διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ όλων των πικανϊν επαφϊν του κροφςματοσ (μελϊν τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, φοιτθτϊν κλπ.), ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΥ.
Η επιτροπι COVID-19 Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, ςε ςυνεργαςία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμθςθ
κινδφνου και αποφαςίηει τα επιδθμιολογικά μζτρα πρόλθψθσ τθσ διαςποράσ, ανά
περίπτωςθ, που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων:
Κλείςιμο αικουςϊν ι κτιρίων ι Τμθμάτων
Απολφμανςθ χϊρων από ειδικά ςυνεργεία του Διμου / Περιφζρειασ
Μοριακό τεςτ ςε όλεσ τισ επαφζσ του κροφςματοσ



Περιοριςμόσ ςτο ςπίτι (καραντίνα) των όλων των επαφϊν.



ΠΟΣΕ ΘΑ ΕΠΙΣΡΕΨΕΙ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΙΣΗΣΗ Η ΑΛΛΟ ΜΕΛΟ ΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΝΩΗ COVID-19 ‘Η ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΕΚΘΕΗ
ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΤ Ε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΤΜΑ
Ο φοιτθτισ ι άλλο μζλοσ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ με κετικό μοριακό τεςτ μπορεί
να επιςτρζψει μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον 14θμζρου από τθν ζναρξθ των
ςυμπτωμάτων ΚΑΙ τθν πάροδο 24 ωρϊν από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ
λιψθ αντιπυρετικϊν) και πλιρθ φφεςθ των ςυμπτωμάτων του.
Οι πικανζσ επαφζσ του κροφςματοσ κα απομακρυνκοφν από τον χϊρο που κινικθκε το
κροφςμα, με οδθγίεσ για ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ και εφόςον δεν
εκδθλϊςουν κάποιο φποπτο ςφμπτωμα, κα επιςτρζψουν μετά από 14 θμζρεσ.
Επιπρόςκετα, θ απομάκρυνςθ φοιτθτϊν ι προςωπικοφ τθσ ίδιασ ι άλλθσ Σχολισ, Τμιματοσ,
Εργαςτθρίου, γραφείου κλπ κα εξετάηεται κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν εκτίμθςθ
κινδφνου που κα προκφπτει κατά τθν ιχνθλάτθςθ των επαφϊν.










Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΕΣ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΟ
Ο φοιτθτισ/ μζλοσ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ μπορεί να επιςτρζψει ςτο Κδρυμα μετά
τθν πάροδο τουλάχιςτον 24 ωρϊν από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ λιψθ
αντιπυρετικϊν) και τθν πλιρθ φφεςθ των ςυμπτωμάτων του.




Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΤ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΦΟΙΣΗΣΗ ΠΟΤ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΗΝ ΕΣΙΑ
Ενθμζρωςθ υπευκφνων ομάδασ COVID ΠΠ
o ενθμζρωςθ ΕΟΔΥ
o ιχνθλάτθςθ κροφςματοσ
Ενθμζρωςθ υπευκφνου εςτίασ
o Ενθμζρωςθ ενοίκων κτιρίου
Απόφαςθ για κλείςιμο προσ απολφμανςθ των χϊρων ςτουσ οποίουσ κινικθκε το κροφςμα
o Χρονικό διάςτθμα κλειςίματοσ
o Χϊροι που κα απολυμανκοφν
Απομόνωςθ κροφςματοσ για παρακολοφκθςθ των ςυμπτωμάτων
Απομόνωςθ ςτενϊν επαφϊν κροφςματοσ για παρακολοφκθςθ των ςυμπτωμάτων







Με ευκφνθ του Κοςμιτορα ι του Προζδρου ι του Προϊςταμζνου ι του Επόπτθ, ςε κάκε
Σχολι/Τμιμα/Κτιριο ορίηονται Τοπικοί Υπεφκυνοι για τθ διαχείριςθ υπόπτων κρουςμάτων λοίμωξθσ
COVID-19, οι οποίοι είναι ςε επικοινωνία με τθ Συντονιςτικι Επιτροπι. Τα ονόματα πρζπει να
κοινοποιθκοφν ςτα μζλθ τουσ.



H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ COVID-19 ΓΙΝΕΣΑΙ

α/ μζςω αλληλογραφίασ ςτο upcovid19@upatras.gr και
β/ τηλεφωνικά
ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο 2610969867 (κ. Θωμόπουλοσ), 2610996606 ( κ.
Μαραγκόσ) ι άλλεσ ϊρεσ ςτα κινθτά 6945893550 (κ. Θωμόπουλοσ) και 6980619150 (κ..Μαραγκόσ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: Οδηγίεσ για ανάρτηςη ςε κοινόχρηςτουσ χώρουσ του
Πανεπιςτημίου

ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΛΗΨΗ COVID-19 ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ

Ευαρμογή μάσκας
Η τρήση μάσκας είναι σποτρεωτική
σε όλοσς τοσ εσωτερικούς τώροσς τοσ Πανεπιστημίοσ



Αποφυγή

ςυνωςτιςμοφ/τήρηςη

ενδεδειγμζνων

αποςτάςεων

αςφαλείασ

ςε

κοινόχρηςτουσ χώρουσ


Είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ απόςταςθσ τουλάχιςτον 1.5 μζτρου μεταξφ των φυςικϊν
προςϊπων.



Εφαρμογή αλκοολοφχου αντιςηπτικοφ διαλφματοσ



πριν τθν είςοδο ςτθν αίκουςα/εργαςτιριο



πριν και μετά τθ χριςθ εξοπλιςμοφ, όπωσ πλθκτρολόγιο υπολογιςτι, εργαλείων,
προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ, ΜΑΠ, εργαςτθριακϊν οργάνων ςε περίπτωςθ που αυτά είναι
κοινόχρθςτα



πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ μάςκασ



Σωςτή χρήςη μάςκασ
Η μάςκα προςϊπου πρζπει να καλφπτει πλιρωσ το πρόςωπο από τθ μφτθ μζχρι το πθγοφνι.



Αποφεφγετε να αγγίηετε τθ μάςκα κατά τθ χριςθ τθσ. Αν το κάνετε, κακαρίςτε τα χζρια ςασ
με αλκοολοφχο διάλυμα ι ςαποφνι και νερό.



Όταν βγάηετε τθ μάςκα προςϊπου, αφαιρζςτε τθν από πίςω, αποφεφγοντασ να αγγίξετε τθν
μπροςτινι τθσ πλευρά.



Απορρίψτε τθ μάςκα προςϊπου με αςφάλεια εάν είναι μίασ χριςθσ.

 Η μθ ιατρικι μάςκα πολλαπλϊν χριςεων πρζπει να πλζνεται το ςυντομότερο δυνατό μετά
κάκε χριςθ, χρθςιμοποιϊντασ κοινό απορρυπαντικό ςτουσ 60 ° C (τουλάχιςτον) και να
ςιδερϊνεται.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: Οδηγίεσ για ανάρτηςη ςε αίθουςεσ/εργαςτήρια

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΛΗΨΗ COVID-19 Ε ΑΙΘΟΤΕ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ
- Απαραίτθτθ χριςθ μάςκασ όλων των παρευριςκομζνων πριν, κατά και μετά το μάκθμα/εργαςτιριο
- Απαραίτθτθ χριςθ αντιςθπτικοφ πριν τθν είςοδο, ειδικά ςε εργαςτιρια με χριςθ εξοπλιςμοφ
- Αυςτθρι τιρθςθ απόςταςθσ τουλάχιςτον 1.5 μζτρου
μακιματοσ/εργαςτθρίου αλλά και κατά τθν προςζλευςθ/αποχϊρθςθ

κακόλθ

τθν

διάρκεια

- Όπου είναι δυνατόν αποφυγι των εςωτερικϊν χϊρων ςυνάκροιςθσ/αναμονισ και χριςθ των
εξωτερικϊν κυρϊν των αικουςϊν/εργαςτθρίων για είςοδο/ζξοδο των φοιτθτϊν
- Όπου το παραπάνω δεν είναι δυνατόν ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ μακθμάτων/εργαςτθρίων
ζτςι ϊςτε να μθν ςυμπίπτουν πολλά τμιματα ςε ζνα κοινόχρθςτο χϊρο/αίκουςα αναμονισ
- Χριςθ χϊρων με φυςικό εξαεριςμό (ανοικτά παράκυρα και πόρτεσ)
- Χριςθ κλιματιςμοφ μόνο αν χρειάηεται. Σε περίπτωςθ χριςθσ κλιματιςμοφ αυτι να γίνεται
οπωςδιποτε με ανοικτά τα παράκυρα και τισ πόρτεσ
- Αποφυγι παραμονισ των φοιτθτϊν μζςα ςτισ αίκουςεσ πριν/μετά το μάκθμα/εργαςτιριο. Η
αίκουςα κα πρζπει να αδειάηει και να αερίηεται
- Μεςολάβθςθ χρονικοφ διαςτιματοσ τουλάχιςτον 15 λεπτϊν μεταξφ των μακθμάτων/εργαςτθρίων
για αεριςμό τθσ αίκουςασ
- Είςοδοσ των φοιτθτϊν ςτθν αίκουςα 5 λεπτά πριν το μάκθμα και άμεςθ ζξοδοσ μετά το μάκθμα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΑΦΙΑ ΜΑΚΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε: ΑΦΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΣΗΣΕ

