
Οδηγίες υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη διενέργεια μαθημάτων δια ζώσης 

• Ο χώρος διεξαγωγής μαθήματος θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς και τα παράθυρα και οι πόρτες να είναι 

ανοιχτά συνεχώς. 

• Ο χώρος διεξαγωγής μαθήματος θα πρέπει να φέρει στις πόρτες προειδοποιητική σήμανση για την 

υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών (συνιστάται η χρήση γαντιών να γίνεται και κατά τη διδασκαλία της 

θεωρίας). 

• Οι επιτρεπόμενες προς χρήση θέσεις καθήμενων σε εργαστηριακό χώρο ή σε αίθουσα θεωρίας πρέπει να 

απέχουν τουλάχιστον 1,5 m. 

o Εάν η αίθουσα περιλαμβάνει πακτωμένες καρέκλες, θα πρέπει να γίνει επισήμανση των καρεκλών 

που δεν επιτρέπεται η χρήση τους. Έχει γίνει ήδη για τις αίθουσες Ν1 και Ν2 και εν μέρει για τη Ν3 

(αναμένουμε επιπλέον αυτοκόλλητα από το ίδρυμα). 

o Εάν η αίθουσα περιλαμβάνει μη πακτωμένες καρέκλες, θα πρέπει να αποσυρθούν σε κάποια γωνία 

οι καρέκλες που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

• Οι επιτρεπόμενες θέσεις εργασίας σε εργαστηριακό χώρο θα πρέπει να φέρουν αρίθμηση και σαφής ένδειξη 

που θα πρέπει να βρίσκονται οι καρέκλες. 

• Η είσοδος στον χώρο διεξαγωγής του μαθήματος γίνεται χωρίς συνωστισμό και μόνο με χρήση μάσκας. 

• Κατά την είσοδο γίνεται απολύμανση των χεριών και στη συνέχεια χρήση γαντιών. 

• Διανέμεται ειδικό παρουσιολόγιο (έχει αποσταλεί ήδη από τον κ. Καλύβα), όπου καταγράφονται το 

ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το email, το τηλέφωνο επικοινωνίας και ο αριθμός της θέσης εργασίας του (για 

τα εργαστηριακά μαθήματα). Επίσης καταγράφονται τα στοιχεία των διδασκόντων. Τα παρουσιολόγια 

(έντυπη μορφή ή σκαναρισμένα) παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος το γρηγορότερο. 

• Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι διδάσκοντες κρατούν όσο είναι εφικτό την απόσταση του 1,5 m από 

τους φοιτητές. 

• Η έξοδος γίνεται χωρίς συνωστισμό. 

• Κατά την έξοδο γίνεται αφαίρεση των γαντιών με σωστό τρόπο (σχετικό βίντεο) και απολύμανση των χεριών. 

• Πρέπει να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 λεπτών μέχρι την έναρξη του επόμενου 

μαθήματος. Στο διάστημα αυτό γίνεται απολύμανση του χώρου (πάγκων και εξοπλισμού). 

• Στο 1ο μάθημα ενημερώνουμε του φοιτητές πως σε περίπτωση που κάποιος έχει συμπτώματα1 (ύποπτο 

κρούσμα) ή βγήκε θετικό το τεστ (επιβεβαιωμένο κρούσμα): 

1. Eνημερώνει αμέσως έναν από τους Υγειονομικούς Υπευθύνους του Τμήματος (Π. Ασβεστάς, Ν. 

Καλύβας)2, καθώς και το ιατρείο του Πανεπιστημίου στο 210-5385128. 

2. Δεν προσέρχεται στο πανεπιστήμιο 

• Τονίζεται πως σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί, όλοι οι συμμετέχοντες στα 

εργαστήρια/μαθήματα βάσει των Παρουσιολογίων, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΑΦΕΣ ΥΠΟΠΤΟΥ (Ή 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ) ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΟΥΝ ΓΙΑ 14 ΗΜΕΡΕΣ. 

 

Π. Ασβεστάς 

Ν. Καλύβας 

                                                           
1 Tα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση απώλειας γεύσης ή και 
όσφρησης. 
Επιπρόσθετα, λιγότερο ειδικά συμπτώματα είναι: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια (σημειώνεται 
πάντως ότι υπάρχει και ένα ποσοστό ατόμων που έχουν μολυνθεί που δεν εμφανίζει συμπτώματα). 
2 Π. Ασβεστάς pasv@uniwa.gr 210 5385375 
Ν. Καλύβας nkalyvas@uniwa.gr 210 5385319 
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