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Βήμα 1.

Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη@ucy.ac.cy (username@ucy.ac.cy) και κωδικό
(password) σας πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο
www.ucy.ac.cy/ucysafeapp

Βήμα 2.

Πατήστε στο πεδίο που δείχνει το κόκκινο βελάκι.

Βήμα 3.

Επιλέξτε την επιλογή Safe Pass Πιστοποιητικά και πατήστε Δημιουργία.

Επιλέγετε τον τύπο που ισχύει για σας και ανεβάζετε το σχετικό αποδεικτικό. Όλα τα
πιο κάτω πεδία πρέπει να συμπληρωθούν.

Συμπληρώνετε
την ημ/νία της
τελευταίας
δόσης. (σε
περίπτωση
εμβολιασμού)

Συμπληρώνετε
την ημ/νία
νόσησης

Συμπληρώνετε την ημ/νια και την ώρα που κάνατε το rapid test.

Αφού συμπληρώσετε τα πιο πάνω πεδία και πατήσετε Δημιουργία το πιστοποιητικό
σας θα ‘χει καταχωρηθεί και θα προωθηθεί στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας για
έγκριση.

Η νέα κατάσταση θα βρίσκεται σε Pending όπως δείχνει η εικόνα πιο κάτω.

Ενώ όταν εγκριθεί θα είναι σε κατάσταση Approved.

Σε περίπτωση που απορριφθεί
θα πρέπει να επαναλάβετε την
διαδικασία διορθώνοντας
τυχόν/λάθη και παραλήψεις κ
ανεβάζοντας ξανά το σχετικό
πιστοποιητικό.

Ενημερώνεστε με ηλεκτρονικό μήνυμα για την νέα κατάσταση. Με προϋπόθεση πως
θα εγκριθεί το αίτημα σας και εφόσον κατέχετε κάποιο από τα πιο κάτω
πιστοποιητικά, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για
το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο:
Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση, νοουμένου ότι έχουν
περάσει 21 μέρες από την ημέρα εμβολιασμού
Πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια COVID-19 με ισχύ έξι μηνών από την
ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσης.
ριακής εξέτασης.
Όσα άτομα δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο πάνω πιστοποιητικά, θα πρέπει να
ακολουθούν την πιο πάνω διαδικασία ανά τακτά χρονικά διαστήματα και
τουλάχιστον 6 ώρες πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος σύμφωνα με το
ωρολόγιο τους πρόγραμμα, επισυνάπτοντας κάθε φορά είτε πιστοποιητικό
αρνητικού αποτελέσματος εργαστηριακού ελέγχου PCR ή ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (rapid test) που έγινε το πολύ 72 ώρες πριν την προσέλευση στο
Πανεπιστήμιο.
Όσα άτομα κατέχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με την 1η δόση αλλά δεν έχουν
περάσει ακόμη οι 21 μέρες από την ημέρα του εμβολιασμού, για δική τους ευκολία,
αφού περάσουν οι 21 μέρες από την ημέρα του εμβολιασμού (ανεξάρτητα από το
αν έχουν εμβολιαστεί και με την 2η δόση), μπορούν να ακολουθήσουν και πάλι την
πιο πάνω διαδικασία επισυνάπτοντας όμως αυτή τη φορά του πιστοποιητικό
εμβολιασμού τους.
Όσα άτομα κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια COVID-19 αλλά η
ισχύ του δεν καλύπτει ολόκληρο το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, θα πρέπει είτε να
ακολουθήσουν τα όσα αναφέρονται πιο πάνω που αφορούν τα άτομα που είναι
εμβολιασμένα (είτε με την 1η, είτε και με τις δυο δόσεις) σε περίπτωση που
επιθυμούν να εμβολιαστούν, είτε να ακολουθήσουν τα όσα αναφέρονται για τα
άτομα που δεν κατέχουν κάποιο από τα δυο πιστοποιητικά που αναφέρονται πιο
πάνω (πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση, νοουμένου ότι έχουν
περάσει 21 μέρες από την ημέρα εμβολιασμού, πιστοποιητικό ανάρρωσης από την
ασθένεια COVID-19 με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της
αρχικής θετικής διάγνωσης).

