ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Περίοδος Ισχύος: Μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2022
Σε συνέχεια απόφασης της Συγκλήτου, ημερομηνίας 05/01/2022 αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής
μαθημάτων/ερευνητικών δραστηριοτήτων για τα οποία η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη και με
στόχο την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19 στους χώρους του Πανεπιστημίου,
όλο το προσωπικό, φοιτητές/τριες, επισκέπτες και συνεργάτες, υποχρεούνται:
•
•

Κατά την επάνοδο τους στους εργαστηριακούς χώρους και άλλες αίθουσες, να προσκομίσουν
αρνητικό rapid test εντός 24 ωρών.
Να προσκομίζουν αρνητικό Rapid Test εντός 48 ωρών κάθε φορά που θα εισέρχονται στους
εργαστηριακούς χώρους/αίθουσες.

Σε περίπτωση που η φύση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων/μαθημάτων απαιτούν τη μη τήρηση
των απαραίτητων αποστάσεων μεταξύ των φοιτητών/ ερευνητών (απόσταση 2m), τότε δίνεται η
ευχέρεια στον/ην Υπεύθυνο/η Εργαστηρίου/Διδάσκοντα/ουσα να ζητήσει αρνητικό rapid test εντός
24 ωρών για την είσοδο στο Εργαστήριο/Αίθουσα ή όπου αυτό είναι εφικτό, να δημιουργούνται
μικρότερες ομάδες με σταθερή σύνθεση, οι οποίες να παρευρίσκονται σε διαφορετικές /ώρες/μέρες.
Ο έλεγχος αρνητικού rapid test θα πραγματοποιείται από τον/ην Υπεύθυνο/νη
Εργαστηρίου/Διδάσκοντα/ουσα ή/και από Εξουσιοδοτημένο άτομο που θα ορίσει ο ίδιος/α (σε
συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος), ή/και από το προσωπικό
ασφάλειας, πριν από την είσοδο στο Εργαστήριο/αίθουσα.
Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος covid-19, θα ακολουθείται το σχετικό Πρωτόκολλο του ΥΥ
(επισυνάπτεται).
Σημεία Δειγματοληψίας για Rapid Test
1. Την ερχόμενη Πέμπτη 13/1/22 και κάθε Πέμπτη θα λειτουργεί Σημείο Δειγματοληψίας (Rapid
Test) στο Κέντρο Υγείας της Πανεπιστημιούπολης για Δωρεάν Τεστ σε Δικαιούχους.
2. Επίσης το Κέντρο Υγείας του ΠΚ θα διενεργεί Δωρεάν Rapid Test κάθε Δευτέρα και Τετάρτη
από τις 09:00-11:00πμ, σε προσωπικό και φοιτητές/τριες που είναι απαραίτητη η φυσική
παρουσία σε μαθήματα/εργαστήρια ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού. Κατάλογος
του προσωπικού και φοιτητών/τριών θα πρέπει να δοθεί στο Κέντρο Υγείας. Σημειώνεται
ότι τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται από το Κέντρο Υγείας του ΠΚ ισχύουν
μόνο εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
3. Συστήνεται επίσης η αξιοποίηση των σημείων δειγματοληψίας που ανακοινώνει το ΥΥ.
Κατά την είσοδο σας στο εργαστηριακό/αίθουσα χώρο επιβάλλεται:
Η χρήση διπλής ατομικής προστατευτικής μάσκας
Η χρήση αντισηπτικού διαλύματος
Αποστασιοποίηση.

