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ΕΤΟΥΣ 2021-2022  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/ 08.09.2022 (Β 4756) η χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη 
διάρκεια των εξετάσεων είναι προαιρετική.  

Νόσηση με λοίμωξη Covid 19 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 

Φοιτητές-φοιτήτριες α’ και β’ κύκλου σπουδών που νοσούν με λοίμωξη COVID-19, δεν δύνανται να 

συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το 

εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης και θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία 

υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος.  

Οι ανωτέρω, οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματός τους ή 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αντίστοιχα (https://www.aueb.gr/el/contactsopa), με 

κοινοποίηση στο Ιατρείο του ΟΠΑ iatreio@aueb.gr, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εξέτασης του 

μαθήματος, επισυνάπτοντας βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή, εναλλακτικά, το  θετικό 

μοριακό τεστ (PCR) ή το θετικό τεστ αντιγόνου (rapid) και αναφέροντας τα μαθήματα στα οποία 

είχαν την πρόθεση να εξεταστούν.  

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ  τα διαστήματα απομόνωσης των ατόμων με επιβεβαιωμένη 

λοίμωξη COVID 19 είναι τα παρακάτω:       

 Διαγνώστηκα θετικός με (αντιγονικό rapid ή μοριακό έλεγχο pcr) τι πρέπει να κάνω; 

• Παραμένω σε απομόνωση τουλάχιστον 5 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με άλλα άτομα. Η
ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες
απομόνωσης

• Βγαίνω από την απομόνωση αν μετά το τέλος του 5ημερου δεν έχω συμπτώματα ή τα
συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα
24ωρο, χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει,
παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.

• Κάνω χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση διπλής
μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της απομόνωσης
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