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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΗΣ 1-10-2021
ΘΕΜΑ 3ο Kατάρτιση πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID19.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.09.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα:
«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (Β΄4406) και ιδίως
το άρθρο 6 αυτής.
2. Τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) σχετικά με τα μέτρα που θα
πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19.
3. Την εισήγηση του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας για την κατάρτιση του
πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.
Αποφασίζει
Την κατάρτιση πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 ως
ακολούθως:
 Κάθε φυσικό πρόσωπο (τακτικό ή έκτακτο διδακτικό και λοιπό προσωπικό, φοιτητές κλπ) που
προσέρχεται στο Ίδρυμα οφείλει να πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις για την
προσέλευσή του με φυσική παρουσία σε χώρους του Ιδρύματος, και ειδικότερα είτε να είναι
εμβολιασμένο, είτε να έχει νοσήσει (για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται από
την 20η έως και την 180η ημέρα μετά τη διάγνωσή του ως θετικού στον κορωνοϊό covid-19,
όπως αυτό έχει καθοριστεί από την κείμενη νομοθεσία), είτε να έχει υποβληθεί στον ελάχιστο
αριθμό εργαστηριακών ελέγχων με rapid test ή PCR που απαιτείται σύμφωνα με την ιδιότητά
του (δύο φορές εβδομαδιαίως για διδακτικό προσωπικό και φοιτητές και μία για το διοικητικό
προσωπικό).
 Εάν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να προσέλθει σε χώρους του Ιδρύματος για
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, εργασία ή άλλον σκοπό, συστήνεται να το αποφύγει
εάν διαπιστώνει ότι δεν αισθάνεται καλά ή εκδηλώνει κάποιο σύμπτωμα σχετιζόμενο με τον
covid -19 (π.χ. βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας).
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Εάν η αδιαθεσία ή τα συμπτώματα επιμένουν, εφόσον το ίδιο το πρόσωπο το επιθυμεί
συστήνεται να υποβάλλεται σε προληπτικό εργαστηριακό (rapid test ή PCR) ή αυτοδιαγνωστικό
έλεγχο (self test), ακόμη και εάν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εμβολιασμού για COVID-19.
Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο, που προσέρχεται σε χώρους του Α.Ε.Ι., διαγνωστεί ως
επιβεβαιωμένο κρούσμα κατόπιν υποβολής σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid test ή PCR), οφείλει
να ενημερώσει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το Ίδρυμα, εφόσον είχε παραβρεθεί σε χώρους του Ιδρύματος
εντός των τελευταίων επτά (7) ημερών από την ημέρα που διαγνώστηκε ως θετικό κρούσμα. Η
ενημέρωση προς το Ίδρυμα πραγματοποιείται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@uoa.gr. Για πρόσθετες πληροφορίες,
διατίθεται η τηλεφωνική γραμμή 210-3689677, η οποία θα λειτουργεί από Δευτέρα έως
Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 έως 16:00.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωσθεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα αναφέρει στο
ηλεκτρονικό του μήνυμα προς την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση τα ακόλουθα στοιχεία: α)
τους χώρους του Ιδρύματος στους οποίους παρέστη (π.χ. αίθουσα, αμφιθέατρο, διοικητικές
υπηρεσίες), β) τον ακριβή χρόνο φυσικής παρουσίας του στον/ους εν λόγω χώρο/ους
(ημερομηνία και ώρα), γ) ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία του (πχ.
συμμετοχή στο μάθημα), δ) τυχόν στενές επαφές που θα πρέπει να ειδοποιηθούν με την
επιμέλεια του Ιδρύματος, εάν τα στοιχεία αυτών είναι γνωστά, και ε) τα στοιχεία επικοινωνίας
του (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας). Στο πλαίσιο της κοινωνικής
ευθύνης κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα οφείλει όπως ενημερώσει τυχόν στενές επαφές με τις
οποίες ήρθε σε επαφή το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα από αυτό που διεγνώσθη ως
θετικό κρούσμα, εφόσον γνωρίζει τα στοιχεία αυτών. Η έγκαιρη και ορθή τήρηση της ως άνω
διαδικασίας από όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, που τυχόν διαπιστωθούν ως
επιβεβαιωμένα κρούσματα, δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της υγείας των
υπολοίπων μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και να περιορίσει τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 οφείλει να
απομονώνεται και να τηρεί τα μέτρα που ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., όπως αυτά εκάστοτε
ισχύουν. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι στενές επαφές αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί
οφείλουν όπως τίθενται σε απομόνωση σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
(https://eody.gov.gr/epikairopoiisi-odigion-apomonosis-kai-karantinas-kroysmaton-covid-19kai-stenon-epafon-toys-kai-tis-arsis-aytis/).
Προς αξιολόγηση των επαφών ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος σε επαφές (έκθεση χαμηλού
κινδύνου) και στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου), χρησιμοποιούνται οι οδηγίες του
Ε.Ο.Δ.Υ., όπως εκάστοτε ισχύουν (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/02/orismoikroysmatos-covid-19-kai-epafon-kroysmatos-covid-19-202102.pdf).
Εάν το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατά την οποία έχει έρθει
σε επαφή με περιορισμένο αριθμό επαφών, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως
στενές επαφές (έως 10 άτομα) και τα στοιχεία αυτών είναι γνωστά ή δύναται να αναζητηθούν
από το Ίδρυμα, όπως π.χ. συμμετέχοντες σε σεμινάρια, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις,
μαθήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, διοικητικές υπηρεσίες κλπ, τα φυσικά
πρόσωπα που αξιολογούνται ως στενές επαφές ενημερώνονται με μέριμνα του υπεύθυνου
διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 ή του αναπληρωτή του ή προσωπικού του Ιδρύματος, στο
οποίο έχει ανατεθεί ειδικώς η εν λόγω αρμοδιότητα.
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Εάν το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατά την οποία έχει έρθει
σε επαφή με μεγάλο αριθμό πληθυσμού (π.χ. συμμετοχή σε εκπαιδευτική διαδικασία που έχει
διεξαχθεί σε αμφιθέατρο με υψηλό αριθμό συμμετεχόντων φοιτητών), οι λοιποί συμμετέχοντες
στο/α τμήμα/τα ή κλιμάκιο/α δύνανται να ενημερώνονται με ποικίλους τρόπους, εφόσον αυτό
κρίνεται αναγκαίο. Ως ενδεικτικοί τρόποι ενημέρωσης ορίζονται η αποστολή ενημερωτικού
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του προγράμματος
σπουδών ή στην ιστοσελίδα eclass κλπ. Με επιμέλεια του Ιδρύματος επιλέγεται το πλέον
πρόσφορο μέσο κατόπιν αξιολόγησης των επιμέρους συνθηκών που παρουσιάστηκε το
επιβεβαιωμένο κρούσμα (π.χ. σε προπτυχιακό μάθημα, σε αμφιθέατρο ή σε εργαστήριο ή σε
μάθημα προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών).
Οι υπεύθυνοι διαχείρισης κρούσματος και το προσωπικό του Ιδρύματος κατά τη διαδικασία
ενημέρωσης των στενών ή εν γένει επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος δεν παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του φυσικού προσώπου που διαγνώστηκε ως
επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που προσέρχεται σε χώρους του Ιδρύματος οφείλει όπως μεριμνά για την
τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής, καθώς και να κάνει ορθή χρήση της προστατευτικής
μάσκας
σύμφωνα
με
τις
οδηγίες
του
Ε.Ο.Δ.Υ.
(https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2021/03/64%CE%94%CE%A0465%CE%A6%CE%A5%CE%9F7%CE%A6%CE%9F.pdf).
Εάν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος
παρουσιαστεί κάποιο φυσικό πρόσωπο που αισθανθεί αδιαθεσία ή εκδηλώσει κάποιο από τα
συμπτώματα που σχετίζονται με COVID-19 (π.χ. βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση
ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας), μεταφέρεται σε ειδικό χώρο όπου υπάρχει επαρκής
αερισμός, μακριά από την επαφή με άλλα πρόσωπα, προκειμένου να αξιολογηθεί ως ύποπτο
κρούσμα για covid-19. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον εν λόγω χώρο θα πρέπει
να φορά προστατευτική μάσκα και να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής. Εάν ο ίδιος
το επιθυμεί είναι δυνατή η υποβολή του σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) ως πρώτο μέτρο
ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η μη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα
εντός του Ιδρύματος, εφόσον συνεχίζουν τα συμπτώματα, ιδίως εάν δεν είναι εμβολιασμένος ή
προσφάτως νοσήσας (από 20 έως 180 ημέρες από τη στιγμή που διεγνώσθη ως θετικό κρούσμα).
Το Ίδρυμα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους του, για τον
επιμελή καθαρισμό των χώρων του Ιδρύματος και την τήρηση των κανόνων περιβαλλοντικής
υγιεινής.
Ο Πρύτανης
*
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- γραφείο Πρύτανη
- γραφεία Αντιπρυτάνεων
* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας Πρυτανικού
Συμβουλίου και η διεκπεραίωσή του έγινε ηλεκτρονικά
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