
 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

11θσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΟΤ ΠΡΤΣΑΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 07-01-2022 
……………….................................................................................................................................................. 
Θζμα 3:   Αντικατάςταςθ Πρωτοκόλλου Διαχείριςθσ Πικανοφ ι Επιβεβαιωμζνου Περιςτατικοφ 

COVID-19 ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
……………….................................................................................................................................................. 
Το Ρρυτανικό Συμβοφλιο του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, μετά από ςυηιτθςθ και 
λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ του άρκρου δωδζκατου τθσ 115744/Η1/04.09.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 3707), 
«Λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μζτρα για τθν αποφυγι 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID 19 κατά τθ λειτουργία τουσ», ςφμφωνα με τισ οποίεσ με 
απόφαςθ του Ρρυτανικοφ Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. καταρτίηεται πρωτόκολλο διαχείριςθσ 
πικανοφ ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ COVID 19, 

2. τισ διατάξεισ τθσ Κ.Υ.Α. 119847/ΓΔ6/23.09.2021 «Λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν 
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μζτρα για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 κατά το 
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021-2022», ειδικϊσ τα άρκρα 14 παρ.6 και 16 παρ.1. (Βϋ 4406/24-9-
2021), 

3. τθν από 31.12.2021 ανακοίνωςθ του Ε.Ο.Δ.Υ με κζμα «Νζα επικαιροποίθςθ οδθγιϊν 
απομόνωςθσ – καραντίνασ κρουςμάτων COVID-19 και επαφϊν τουσ», 

4. τθν 4829/07.09.2020 Ρράξθ ςυγκρότθςθσ του Ρρυτανικοφ Συμβουλίου του Οικονομικοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, θ κθτεία του οποίου είναι τετραετισ, ιτοι ζωσ 31.08.2024 (ΑΔΑ: 
ΨΑ4Ι469Β4Μ-86Γ), 

5. τθν απόφαςθ τθσ 7θσ/5.11.2021/4 ςυνεδρίαςθσ του Ρρυτανικοφ Συμβουλίου με κζμα: 
«Αντικατάςταςθ πρωτοκόλλου διαχείριςθσ πικανοφ ι επιβεβαιωμζνου Ρεριςτατικοφ COVID 
19 ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν»,   

6. τθν 87/05-01-2022 ειςιγθςθ του Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και Ρροςωπικοφ,  
 

αποφαςίηει: 
 
αντικακιςτά το πρωτόκολλο διαχείριςθσ πικανοφ ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ COVID 19 του 
Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν ωσ ακολοφκωσ:  
 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΙΘΑΝΟΤ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΤ 
 ΚΡΟΤΜΑΣΟ COVID-19 ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

 
Στο πλαίςιο εφαρμογισ του άρκρου 6 τθσ υπ’ αρικ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 ΚΥΑ (Β’ 4406),   για 
ςφνταξθ Ρρωτοκόλλου Διαχείριςθσ Ρικανοφ ι Επιβεβαιωμζνου Κροφςματοσ ςτο ΟΡΑ κατά τθν 
τρζχουςα περίοδο και αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ οι οδθγίεσ του ΕΟΔΥ και θ ακτινωτι ανάπτυξθ των 
εγκαταςτάςεων του ΟΡΑ παρατίκενται τα ακόλουκα: 

Βαςικοί Κανόνεσ Αντιμετϊπιςθσ COVID – 19 
• Επάρκεια Αποκεμάτων Υγειονομικοφ Υλικοφ. 
• Συνεχισ ενθμζρωςθ με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο π.χ. προφορικι, διαδικτυακι ανάρτθςθ 

ανακοινϊςεων για χριςθ Μάςκασ, Τιρθςθ Αποςτάςεων, Ατομικι Υγιεινι. 
• Αυςτθρι επίβλεψθ του προςωπικοφ κακαριότθτασ για ςχολαςτικό κακάριςμα, άνοιγμα 

παρακφρων και κυρϊν και επάρκεια αντιςθπτικοφ ςτα ςθμεία πρόςβαςθσ κυρίωσ των 
φοιτθτϊν και λοιπϊν μελϊν του ΟΡΑ. 

• Απολφμανςθ όλων των εγκαταςτάςεων του ΟΡΑ κατά τακτά διαςτιματα από ανάδοχο 
εξειδικευμζνθ εταιρεία. 

• Διακριτικι παρακολοφκθςθ και υπενκφμιςθ των φοιτθτϊν από τουσ Επιτθρθτζσ – Διδάςκοντεσ 
ςτισ αίκουςεσ και από τουσ επόπτεσ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ για υποχρεωτικι χριςθ 
μάςκασ και τιρθςθ προβλεπόμενων αποςτάςεων. 

• Οριςμόσ χϊρου απομόνωςθσ Φποπτου Κροφςματοσ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΚΑΔ. ΕΣΟ: 2021-2022 
ΠΡΤΣΑΝΕΙΑ: ΚΑΘ. Δ. ΜΠΟΤΡΑΝΣΩΝΗ 
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• Οριςμόσ Υγειονομικοφ Υπευκφνου και του αναπλθρωτι του, τουσ οποίουσ κα ςυνδράμουν και 
κα ενθμερϊνουν οι επόπτεσ όλων των κτιρίων ςε περίπτωςθ φποπτου κροφςματοσ. 

 
Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 

• Θ χριςθ προςτατευτικισ μάςκασ (απλισ χειρουργικισ ι υφαςμάτινθσ με κατάλλθλεσ 
προδιαγραφζσ) είναι υποχρεωτικι, για όλα τα φυςικά πρόςωπα: α) ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που 
διεξάγεται δια ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία των Α.Ε.Ι., β) ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ 
χϊρουσ των Α.Ε.Ι. και τουσ εςωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ φοιτθτικϊν εςτιϊν, και γ) ςε 
όλουσ τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των Α.Ε.Ι. που παρατθρείται ςυνωςτιςμόσ. 

• Από τθν υποχρεωτικι χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ, εξαιροφνται οι φοιτθτζσ και το τακτικό και 
ζκτακτο διδακτικό προςωπικό που ςυμμετζχουν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που δεν 
είναι εφικτι θ διεξαγωγι τουσ με τθ χριςθ μθ ιατρικισ μάςκασ (π.χ. ακλιματα, χριςθ 
πνευςτϊν μουςικϊν οργάνων) κακϊσ και τα άτομα για τα οποία θ χριςθ μάςκασ δεν 
ενδείκνυται για ιατρικοφσ λόγουσ, οι οποίοι αποδεικνφονται με τα κατάλλθλα ζγγραφα (π.χ. 
λόγω αναπνευςτικϊν προβλθμάτων). 

 
Οριςμόσ Τγειονομικοφ Τπευκφνου 

Ωσ Υγειονομικόσ Υπεφκυνοσ ορίηεται θ νοςθλεφτρια του Ρανεπιςτθμίου με αναπλθρωτι τον 
Υπεφκυνο Αντιμετϊπιςθσ Ζκτακτων Συμβάντων του ΟΡΑ, οι οποίοι εκτιμοφν κατ’ αρχιν τθν 
κατάςταςθ και εν ςυνεχεία ενθμερϊνουν τουσ γιατροφσ του Ρανεπιςτθμίου εκτόσ αν είναι παρόντεσ 
οπότε εκτιμοφν οι ίδιοι. 
Σε κάκε περίπτωςθ ενθμερϊνονται ο Ρρφτανθσ και ο Αντιπρφτανθσ Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων και 
Ρροςωπικοφ από τον Υγειονομικό Υπεφκυνο ι τον αναπλθρωτι του. 

 
υμπτϊματα ςυμβατά με COVID-19 

• Ρυρετόσ ι δεκατικι πυρετικι κίνθςθ από 37,4 βακμοφσ και άνω με ψθφιακό 
κερμόμετρο 
• Βιχασ (ςυνικωσ ξθρόσ αλλά μπορεί και με απόχρεμψθ) 
• Λαχάνιαςμα  ι δυςκολία ςτθν αναπνοι 
• Κρυάδεσ 
• ίγοσ (τρζμουλο) 
• Μυαλγίεσ 
• Κεφαλαλγία 
• Ρονόλαιμοσ 
• Ξαφνικι απϊλεια γεφςθσ ι όςφρθςθσ, ι διαταραχι γεφςθσ 
• Καταβολι, αίςκθμα κόπωςθσ 
• Ζμετοσ  
• Διάρροια 
• ινικι ςυμφόρθςθ 

 
Τα ςυμπτϊματα εμφανίηονται 2-14 θμζρεσ μετά τθν ζκκεςθ ςτον ιό (ςυνικωσ 3-7 θμζρεσ). 
Φποπτο κροφςμα κεωρείται άτομο το οποίο εμφανίηει ζςτω ζνα από τα παραπάνω ςυμπτϊματα. 

 
Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με Λοίμωξθ COVID – 19 

• Εάν κάποιοσ φοιτθτισ εμφανίςει ςυμπτϊματα υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τουσ 
διδάςκοντεσ των μακθμάτων, ςτα οποία ςυμμετείχε, και τον υπεφκυνο διαχείριςθσ COVID-19 
προκειμζνου να αξιολογθκεί το περιςτατικό ςφμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείριςθσ 
κροφςματοσ. 

• Εάν κάποιοσ μζλοσ του διδακτικοφ ι του διοικθτικοφ προςωπικοφ ι οποιοδιποτε άλλο μζλοσ 
τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, εμφανίςει ςυμπτϊματα υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα 
τον υπεφκυνο διαχείριςθσ COVID-19 προκειμζνου να αξιολογθκεί το περιςτατικό ςφμφωνα με 
το πρωτόκολλο διαχείριςθσ κροφςματοσ. 
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• Ο υγειονομικόσ υπεφκυνοσ εκτιμά τθν κατάςταςθ και ενθμερϊνει τθ γιατρό του 
Ρανεπιςτθμίου. Αν θ γιατρόσ είναι παροφςα, εκτιμά θ ίδια τθν κατάςταςθ. 

• Αν κρικεί ότι ο αςκενισ παρουςιάηει ςφμπτωμα λοίμωξθσ ςυμβατό με COVID-19 λοίμωξθ, 
εφόςον βρίςκεται ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου, 

• Του χορθγοφνται άμεςα τα κατάλλθλα ΜΑΡ (μζτρα ατομικισ προςταςίασ). 
• Αν θ κατάςταςι του το επιτρζπει, αναχωρεί από το Ρανεπιςτιμιο με ίδιο μζςο.  
• Αν θ κατάςταςι του κρικεί επιβαρυμζνθ από τον υγειονομικό υπεφκυνο, οδθγείται 

ςτο δωμάτιο COVID (χϊρο ςτον οποίο κα απομονωκεί το περιςτατικό και δεν 
επιτρζπεται θ είςοδοσ και θ παραμονι ςε κανζναν), προκειμζνου να διακομιςκεί ςε 
κζντρο αναφοράσ με ΕΚΑΒ ι να προςζλκει οικείο άτομο για να τον παραλάβει, με 
απαραίτθτθ χριςθ των ενδεδειγμζνων ΜΑΡ. 

• Σε περίπτωςθ που δεν μεταβεί ςε κζντρο αναφοράσ, του ςυςτινεται να 
επικοινωνιςει με κεράποντα ιατρό, για περαιτζρω οδθγίεσ. 

• Ο κεράπων ιατρόσ εκτιμά το ενδεχόμενο διενζργειασ μοριακοφ ι αντιγονικοφ τεςτ και 
ενθμερϊνει τον υγειονομικό υπεφκυνο με γραπτι γνωμάτευςθ ωσ προσ τθν ανάγκθ ι μθ τθσ 
διενζργειασ του. Τα αποτελζςματα του τεςτ προςκομίηονται εγγράφωσ ςτον υγειονομικό 
υπεφκυνο. 

• Εν αναμονι του αποτελζςματοσ, ο αςκενισ παραμζνει ςε απομόνωςθ και κατ’ οίκον νοςθλεία, 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του κεράποντοσ ιατροφ, ενϊ το πανεπιςτιμιο ςυνεχίηει κανονικά τθ 
λειτουργία του.  

• Αν το τεςτ βγει αρνθτικό, ο αςκενισ μπορεί να επιςτρζψει ςτα μακιματα ι ςτθν εργαςία του 
μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον 24 ωρϊν από τθν πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ (χωρίσ τθ 
λιψθ αντιπυρετικϊν) και τθν φφεςθ των ςυμπτωμάτων του, προςκομίηοντασ γραπτι 
γνωμάτευςθ από τον κεράποντα ιατρό. 

 
Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ Επιβεβαιωμζνου Κροφςματοσ COVID – 19 (κετικό τεςτ) 

• Κάκε κροφςμα (φοιτθτισ, μζλοσ ΔΕΡ, μζλοσ του διοικθτικοφ προςωπικοφ) ανακοινϊνεται 
υποχρεωτικά ςτον υπεφκυνο εφαρμογισ του ςχεδίου/πρωτοκόλλου διαχείριςθσ πικανοφ θ 
επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ. 

• Ενθμερϊνεται άμεςα από τον αςκενι ο Υγειονομικόσ Υπεφκυνοσ του ΟΡΑ και ο ΕΟΔΥ. 
• Ο Υγειονομικόσ Υπεφκυνοσ μεριμνά διά των αρμόδιων Υπθρεςιϊν για τον ενδελεχι κακαριςμό 

και απολφμανςθ ςτισ επιφάνειεσ και ςτουσ χϊρουσ που κινικθκε το κροφςμα (ςχετικζσ οδθγίεσ  
ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΟΔΥ  http://www.eody.gov.gr. 

 
Α. Άτομο με λοίμωξθ από Sars-Cov-2 – Απομόνωςθ:  

 Ραραμονι ςε απομόνωςθ επί πζντε (5) θμζρεσ τουλάχιςτον και αποφυγι επαφισ με άλλα 
άτομα. Η θμζρα λιψθσ του κετικοφ test κεωρείται ωσ θμζρα 0 και ακολουκοφν οι πζντε 
(5) θμζρεσ απομόνωςθσ. Δθλαδι αν, π.χ., το πρϊτο κετικό τεςτ είναι ςτισ 7/1 το επόμενο 
τεςτ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 12/1, αν τα ςυμπτϊματα είναι ελαφρά. 

 Μετά τθν πάροδο πζντε (5) θμερϊν απομόνωςθσ και εάν δεν υπάρχουν ςυμπτϊματα ι τα 
ςυμπτϊματα μετά το πενκιμερο βελτιϊνονται με πλιρθ υποχϊρθςθ του πυρετοφ για ζνα 
24ωρο χωρίσ τθν χριςθ αντιπυρετικϊν,  κα υποβάλλεται ςε rapid test. Εάν ο πυρετόσ 
ςυνεχίηει ι τα ςυμπτϊματα είναι μζτρια/βαριά ι αν το rapid test είναι κετικό, παράταςθ τθσ 
απομόνωςθσ για 5 επιπλζον θμζρεσ και επιςτροφι ςτθν εργαςία του με γραπτι ιατρικι 
γνωμάτευςθ. 

 Αν εξζλκει από τθν καραντίνα μετά από 5 θμζρεσ απομόνωςθσ, υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (Ν95 ι ΚΝ95 ι FFP2) ι διπλισ μάςκασ για τουλάχιςτον 
άλλεσ πζντε (5) θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ απομόνωςθσ. 

 
Σθμειϊνεται ότι για να πιςτοποιθκεί θ απουςία ςυμπτωμάτων και θ ιπια νόςθςθ ο αςκενισ κα 
πρζπει να ςυμπλθρϊνει υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα αναγράφει αναλυτικά τα ςυμπτϊματα 
που παρουςιάηει τθν πζμπτθ θμζρα τθσ νόςου, τθν οποία κα αποςτείλει μαηί με το 
αποτζλεςμα του τεςτ και οι υγειονομικοί υπεφκυνοι κα κρίνουν τθ βαρφτθτα ι μθ των 

http://www.eody.gov.gr/
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ςυμπτωμάτων και κα αποφαίνονται για το κατά πόςο μπορεί να επιςτρζψει ςτθν εργαςία του. 
Για παράδειγμα βιχασ και πυρετόσ δεν κεωροφνται ιπια ςυμπτϊματα.  
 
Επιπλζον για τθ διαφφλαξθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, ςθμειϊνεται ότι το ςωςτό rapid test 
διενεργείται βακιά ςτθ ρινικι κολότθτα (ρινοφαρυγγικό δείγμα) και δε νοείται rapid test όταν 
το διενεργεί μόνοσ του ο αςκενισ ι είναι ςάλιου. Επομζνωσ ζγκειται ςτθν υπευκυνότθτα του 
αςκενοφσ, ςε περίπτωςθ που δε διενεργθκεί ςωςτά, να το επαναλάβει ςτον αντίςτοιχο φορζα 
ηθτϊντασ τα ανωτζρω. 
 

• ΠΡΟΟΧΗ, δεν ιςχφει το παραπάνω χρονικό διάςτθμα ςε περίπτωςθ νοςθλείασ ι 
ανοςοκαταςτολισ του αςκενοφσ, όπου κα πρζπει να ακολουκοφνται οι οδθγίεσ του 
νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ ι του κεράποντοσ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ το διάςτθμα μπορεί να 
παρατακεί ςτισ 20 θμζρεσ παραμονισ κατϋ οίκον από τθν θμερομθνία του κετικοφ τεςτ ι/και 
επιπλζον μπορεί να χρειαςτεί/οφν επιβεβαιωτικό/ά αρνθτικά μοριακά τεςτ. 
 

• 20 θμζρεσ αποχι από τθ δια ηϊςθσ διδαςκαλία  
 

Ανεμβολίαςτοσ φοιτθτισ ι διδάςκων με κετικό μοριακό τεςτ μπορεί να επιςτρζψει ςτθ δια 
ηϊςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία μετά τθν παρζλευςθ 20θμζρου από τθν θμερομθνία 
διάγνωςισ του ωσ κετικοφ κροφςματοσ. Η οδθγία αυτι ιςχφει προκειμζνου να εκδϊςει 
πιςτοποιθτικό νόςθςθσ. Αν τροποποιθκεί το διάςτθμα και μπορεί άμεςα να εκδϊςει 
πιςτοποιθτικό νόςθςθσ κα υπάγεται ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου Α και κα μπορεί να 
επιςτρζψει με βάςθ τα οριηόμενα τθσ παραγράφου Α. Αν ζχει εφαρμοςτεί λιξθ του 
πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ και νοςιςει, πάλι κα μπορεί να επιςτρζψει αφοφ πλθροφνται 
οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου Α και ζχει εκδϊςει πιςτοποιθτικό νόςθςθσ. 
 
 

Β. Άτομα που ιρκαν ςε επαφι με επιβεβαιωμζνο κροφςμα – Καραντίνα:  
 
Β2α. Για άτομα εμβολιαςμζνα και με ενιςχυτικι δόςθ ι άτομα εμβολιαςμζνα με 2 δόςεισ τουσ 
τελευταίουσ 6 μινεσ ι με μία δόςθ του εμβολίου J&J τουσ τελευταίουσ 2 μινεσ:  
 
• Χριςθ μάςκασ υψθλισ αναπνευςτικισ προςταςίασ (Ν95 ι ΚΝ95 ι FFP2) ι διπλισ μάςκασ για 

δζκα (10) θμζρεσ και διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου (PCR ι Rapid Antigen Test) τθν 5 θ 
θμζρα από τθν ζκκεςθ. Για παράδειγμα αν θ ζκκεςθ ζγινε ςτισ 7/1 το τεςτ κα γίνει ςτισ 11/1. 

 
Β2β. Για άτομα εμβολιαςμζνα με 2 δόςεισ πάνω από 6 μινεσ χωρίσ ενιςχυτικι δόςθ ι με μία δόςθ 
του εμβολίου J&J πάνω από 2 μινεσ χωρίσ ενιςχυτικι δόςθ ι ανεμβολίαςτουσ:  
 
• Ραραμονι ςτο ςπίτι για πζντε (5) θμζρεσ και αποφυγι επαφισ με άλλα άτομα. • Τθν 5θ θμζρα 

διενζργεια εργαςτθριακοφ ελζγχου (PCR ι Rapid Antigen Test). . Για παράδειγμα αν θ ζκκεςθ 
ζγινε ςτισ 7/1 το τεςτ κα γίνει ςτισ 11/1. 

• Αν το τεςτ είναι αρνθτικό, τθν 6θ μζρα εξζρχονται από τθν καραντίνα με χριςθ μάςκασ υψθλισ 
αναπνευςτικισ προςταςίασ (Ν95 ι ΚΝ95 ι FFP2) ι διπλισ μάςκασ για τουλάχιςτον άλλεσ πζντε 
(5) θμζρεσ.  Τα άτομα αυτά πρζπει να είναι ςε αυτοπαρακολοφκθςθ (κακθμερινι 
κερμομζτρθςθ, επαγρφπνθςθ για εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων) για 10 θμζρεσ τουλάχιςτον μετά 
τθν ζκκεςθ. 

 
Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ςυμπτωμάτων ι κετικοφ εργαςτθριακοφ ελζγχου, τα άτομα τθσ 
κατθγορίασ Β (Καραντίνα) μεταπίπτουν ςτθν κατθγορία Α (Απομόνωςθ) και εφαρμόηουν τισ 
αντίςτοιχεσ οδθγίεσ. 

 
Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ τα αποτελζςματα των τεςτ κα πρζπει να προςκομίηονται. 
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Αναμζνονται επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ για τα άτομα τα οποία ζχουν νοςιςει. Ζωσ τότε 
ανεμβολίαςτα άτομα τα οποία ζχουν νοςιςει και αποτελοφν ςτενι επαφι κροφςματοσ κα 
υπάγονται ςτθν κατθγορία Β2β, λόγω του ότι υπάρχει ενδεχόμενο θ λοίμωξθ από δζλτα μετάλλαξθ 
να μθν προφυλάςςει από τθ λοίμωξθ με όμικρον.  

 
ΙΧΝΗΛΑΣΗΗ 

• Θ ιχνθλάτθςθ των πικανϊν επαφϊν του κροφςματοσ (εκπαιδευτικοί / ςυμφοιτθτζσ ςτο ίδιο 
ζτοσ, ςυμφοιτθτζσ κι εργαηόμενοι ςε εργαςτιριο, διάβαςμα ςτο αναγνωςτιριο κ.λπ.) 
διενεργείται από τον υγειονομικό υπεφκυνο ςε ςυνεργαςία με τον αςκενι και ενθμερϊνονται 
οι ςτενζσ επαφζσ του κροφςματοσ από τον υγειονομικό υπεφκυνο για το αν χριηουν 
καραντίνασ ι όχι, όπωσ αναλφεται ςτθ ςυνζχεια. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί, τα άτομα που 
αποτελοφν ςτενι επαφι προςκομίηουν ατον υγειονομικό υπεφκυνο το επίςθμο ζγγραφο που 
αποδεικνφει εμβολιαςμό ι νόςθςθ.  

• Θ ιχνθλάτθςθ αφορά τισ ςτενζσ επαφζσ του κροφςματοσ ζωσ και 2 θμζρεσ προ τθσ ζναρξθσ των 
ςυμπτωμάτων, ςφμφωνα με τον οριςμό του ΕΟΔΥ για ςτενι επαφι. 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

• Διευκρινίηεται ότι αντιγονικό τεςτ δεν ιςοδυναμεί με self τεςτ. 
• Σε περίπτωςθ ςυμπτωμάτων ςυμβατϊν με λοίμωξθ COVID δεν είναι αςφαλισ θ διενζργεια 

μόνο self τεςτ, διότι είναι πικανά τα ψευδϊσ αρνθτικά αποτελζςματα. 
• Δφναται να ηθτθκεί από τον υγειονομικό υπεφκυνο ι τθν ιατρό επιβεβαίωςθ αρνθτικοφ 

αντιγονικοφ τεςτ με μοριακό ι επανάλθψθ του αρνθτικοφ αντιγονικοφ τεςτ ςε 2-3 θμζρεσ 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

• Άτομο που ανικει ςτθν Ρανεπιςτθμιακι κοινότθτα και ιρκε ςε ςτενι επαφι με κροφςμα εκτόσ 
τθσ Ρανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, κα πρζπει επίςθσ να ενθμερϊνει τον υγειονομικό υπεφκυνο 
για τθν υποχρζωςθ καραντίνασ. 

• Ωσ «επαφι» κροφςματοσ λοίμωξθσ 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 10 θμζρεσ μετά τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων (Θα 
εξετάηεται το ενδεχόμενο παράταςθσ ςε 20 θμζρεσ εάν το κροφςμα ζχει ςοβαρά ςυμπτϊματα ι 
είναι ανοςοκατεςταλμζνο). 
 

ΑΤΞΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  
• Πςον αφορά ςτθν ςτρατθγικι εργαςτθριακοφ ελζγχου ςτενϊν επαφϊν κρουςμάτων COVID-19 

με ιςτορικό εμβολιαςμοφ ι προθγθκείςασ νόςθςθσ ι επαφϊν ανεμβολίαςτων ατόμων που δεν 
πλθροφν τον οριςμό ςτενισ επαφισ, κατά περίπτωςθ κα εξετάηεται το ενδεχόμενο διενζργειασ 
επιπλζον εργαςτθριακοφ ελζγχου. 

• Επίςθσ, ο αυξθμζνοσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ενδείκνυται και ςε περιπτϊςεισ ςυρροϊν 
κρουςμάτων COVID-19. 

 
Ενζργειεσ ςε περίπτωςθ υρροισ  Κρουςμάτων με λοίμωξθ COVID – 19 

Σε περίπτωςθ εμφάνιςθσ ςυρροισ κρουςμάτων ςτο Ρανεπιςτιμιο διενεργοφνται τα ακόλουκα: 
• Άμεςθ ενθμζρωςθ του ΕΟΔΥ, των Ρρυτανικϊν Αρχϊν και του Υγειονομικοφ Υπευκφνου για 

επιδθμιολογικι διερεφνθςθ και ιχνθλάτθςθ επαφϊν. 
• Ραροχι ειδικότερων οδθγιϊν αντιμετϊπιςθσ και λειτουργίασ των Ακαδθμαϊκϊν Μονάδων από 

τα αρμόδια όργανα 
• Ενδελεχισ κακαριςμόσ και απολφμανςθ των χϊρων όπου κινικθκαν τα κροφςματα βάςει των 

οδθγιϊν του ΕΟΔΥ.  
Επιςθμάνςεισ 

• Χρθςιμοποιείται ειδικό δωμάτιο COVID-19 καλά αεριηόμενο, ςτο οποίο δεν μπαίνει κανείσ 
χωρίσ τισ οδθγίεσ του υγειονομικοφ υπεφκυνου για τθν τιρθςθ των απαραίτθτων μζτρων. 

• Ο υγειονομικόσ υπεφκυνοσ τθρεί βιβλίο COVID-19 για καταγραφι των περιςτατικϊν. 
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• Οι οδθγίεσ κα επικαιροποιοφνται ςφμφωνα με τα νζα δεδομζνα του ΕΟΔΥ. 
• Υπενκυμίηεται ότι θ χριςθ μάςκασ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του πανεπιςτθμίου είναι 

υποχρεωτικι. Σε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ δεν κάνει χριςθ 
μάςκασ παραβαίνοντασ τθν ωσ άνω οδθγία, οφείλει τουλάχιςτον να το αναφζρει κατά τθν 
ιχνθλάτθςθ από τον υγειονομικό υπεφκυνο ι τον ΕΟΔΥ, γιατί δυνθτικά υπάγεται ςτον οριςμό 
τθσ ςτενισ επαφισ (επαφι με κροφςμα χωρίσ χριςθ κατάλλθλων μζτρων ατομικισ 
προςταςίασ) ι, ςε περίπτωςθ που το άτομο που δεν κάνει χριςθ μάςκασ είναι ο αςκενισ, 
διευρφνεται γεωμετρικά το πεδίο των ςτενϊν επαφϊν του. 

 
Διαχείριςθ πικανοφ ι επιβεβαιωμζνου κροφςματοσ ςτθ Φ.Ε.Α. 

• Πςον αφορά ςτθ Φοιτθτικι Εςτία Ακθνϊν, ωσ υπεφκυνοσ ορκισ εφαρμογισ των ανωτζρω 
κακϊσ και των ειδικότερων οδθγιϊν του ΕΟΔΥ ςχετικά με τθ λειτουργία των Φοιτθτικϊν Εςτιϊν 
ορίηεται ο κ. Ραναγιϊτθσ Καςελάκθσ, ο οποίοσ οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ να ενθμερϊνει 
άμεςα τον Υγειονομικό Υπεφκυνο.  

•  Ακολουκείται το πρωτόκολλο διαχείριςθσ κρουςμάτων εντόσ τθσ εςτίασ, το οποίο 
αποςτζλλεται προσ όλα τα φυςικά πρόςωπα που διαμζνουν ςτθν εςτία και τοιχοκολλάται ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων ι άλλο εμφανζσ ςθμείο τθσ φοιτθτικισ εςτίασ. 

 
Πρωτόκολλο διαχείριςθσ πικανϊν ι επιβεβαιωμζνων κρουςμάτων εντόσ τθσ εςτίασ 

• Εάν ζνασ φοιτθτισ, αλλοδαπόσ επιςκζπτθσ ι αλλοδαπόσ διδάςκων, που διαμζνει ςε φοιτθτικι 
εςτία εμφανίςει ςυμπτϊματα, υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον υπεφκυνο διαχείριςθσ 
COVID-19 τθσ φοιτθτικισ εςτίασ, προκειμζνου να λθφκοφν τα αντίςτοιχα μζτρα ςφμφωνα το 
πρωτόκολλο διαχείριςθσ πικανοφ ι επιβεβαιωμζνου περιςτατικοφ COVID-19 του Α.Ε.Ι..  

• Κατά τθν αναμονι αποτελζςματοσ του αντιγονικοφ ι μοριακοφ τεςτ τίκεται ςε απομόνωςθ 
ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ, ςτο δωμάτιό του, άλλωσ ςε μονόκλινο 
δωμάτιο, εφόςον δεν διαμζνει ιδθ ςε τζτοιο τφπο δωματίου. 

• Σε περίπτωςθ που διαγνωςτεί ωσ επιβεβαιωμζνο κροφςμα, τίκεται ςε απομόνωςθ ςφμφωνα με 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ, ςτο δωμάτιό του, άλλωσ ςε μονόκλινο δωμάτιο, 
εφόςον δεν διαμζνει ιδθ ςε τζτοιο τφπο δωματίου. 

• Διενεργείται ιχνθλάτθςθ των επαφϊν από τον υγειονομικό υπεφκυνο και μπαίνουν ςε 
καραντίνα αναλόγωσ εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ όπωσ αναφζρεται ανωτζρω. 

Τπεφκυνοι - τοιχεία Επικοινωνίασ 

Υγειονομικόσ 
Υπεφκυνοσ 

Ρ. Καραγιάννθ Νοςθλεφτρια ΟΡΑ 210-8203217 

Αναπλθρωτισ Γ. Κακοφροσ Υπεφκυνοσ Αντιμετϊπιςθσ 
Ζκτακτων Συμβάντων ΟΡΑ 

210-8203240 

Αντιπρφτανθσ 
Ακαδ. Υποκ. & 
Ρροςωπικοφ 

Β. Βαςδζκθσ Κακθγθτισ 210-8203289 

Γενικι 
Διεφκυνςθ 
Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν 

Ι. Αποςτολοποφλου Ρροϊςταμζνθ 210-8203244 

ΦΕΑ Ρ. Καςελάκθσ Διοικθτικόσ Υπεφκυνοσ 210-2021614 

Σε ϊρεσ εκτόσ ωραρίου εργαςίασ τα κινθτά τθλζφωνα των ανωτζρω υπευκφνων διατίκενται από τα 
κυρωρεία των κτιρίων του Ο.Ρ.Α.  
……………….................................................................................................................................................. 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ακινα, 07-01-2022 

Ο Ρρφτανθσ 
* 

Κακθγθτισ Δθμιτρθσ Μπουραντϊνθσ 
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*H υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα. 
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