
Σελίδα 5 της Πράξης  7/12-05-2022  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 
30. Την επιτακτική ανάγκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να επικαιροποιήσει το 

«Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Απομόνωση των Κρουσμάτων 
Κορωνοϊού COVID-19 και των Στενών Επαφών με Επιβεβαιωμένο Κρούσμα Κορωνοϊού 
COVID-19». 

31. Το υποβληθέν, από τις Επιτροπές  α. για την Ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του 
Πανεπιστημίου σε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού COVID-19 και β. 
για την Ορθή και Ενιαία Εφαρμογή του «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή 
Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τη με αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 
(Φ.Ε.Κ. 2131/30-04-2021, τ. Β΄)  ΚΥΑ», Σχέδιο «Επικαιροποίησης του από 9-05-2022 
Νέου Πρωτόκολλου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Απομόνωση των 
Κρουσμάτων Κορωνοϊού COVID-19 και των Στενών Επαφών με Επιβεβαιωμένο Κρούσμα 
Κορωνοϊού COVID-19. 

32. Τη σχετική προφορική εισήγηση της κας Ελπίδας Πάβη, Καθηγήτριας, Κοσμήτορος της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή 
Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 του Ιδρύματος, κατόπιν εντολής του Πρύτανη 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

33. Τη σχετική προφορική εισήγηση του . Παναγιώτη – Κωνσταντίνου Χάϊκου, Ιατρού και 
μέλους της Επιτροπής για την ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος σε 
θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν εντολής του 
Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 
 

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,  
 
 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
 
 
Α.  
να ε γ κ ρ ί ν ε ι  το υποβληθέν σχέδιο «Επικαιροποίησης του από 9-05-2022 Νέου Πρωτόκολλου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την Απομόνωση των Κρουσμάτων Κορωνοϊού   
COVID-19 και την Καραντίνα των Στενών Επαφών με Επιβεβαιωμένο Κρούσμα Κορωνοϊού 
COVID-19», το οποίο έχει ως ακολούθως : 
 
 

«Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
για την Απομόνωση των Κρουσμάτων COVID-19 

και την Καραντίνα των Στενών Επαφών Κρούσματος COVID-19» 
 

 

Α. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση: 
 

 Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. 
 Η ημέρα εκδήλωσης των συμπτωμάτων ή / και λήψης του θετικού τεστ θεωρείται ως η ημέρα 

0 και ακολουθούν οι 5 (πέντε) ημέρες απομόνωσης. 
 Η λήξη της απομόνωσης γίνεται μετά την πέμπτη (5η) ημέρα εφόσον έχουν υποχωρήσει τα 
συμπτώματα και ο πυρετός έχει υποχωρήσει πλήρως για ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς τη 
χρήση αντιπυρετικών. 

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή 
διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από την λήξη της απομόνωσης 

 

./.. 
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Σελίδα 6 της Πράξης  7/12-05-2022  του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 

Β. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα : 
Β.1 Για άτομα εμβολιασμένα και με ενισχυτική δόση ή άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις 

τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες : 
 
 Δεν τίθενται σε καραντίνα, αλλά κάνουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυστηρή χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες. 

 Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την 
έκθεση. 

 Αν οποιαδήποτε στιγμή εντός του 10ημέρου εμφανίσουν συμπτώματα ή/και βγει θετικό το/τα 
τεστ, τα άτομα μεταπίπτουν σε κρούσμα (περίπτωση Α). 

 
 
Β.2 Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με 

μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή 
ανεμβολίαστους : 

 
 Παραμονή στο σπίτι για μία εβδομάδα (7 ημέρες) από την έκθεση και αποφυγή επαφής με 
άλλα άτομα. Ακολούθως, λήγει η καραντίνα, αλλά για τις επόμενες τρεις (3) ημέρες γίνεται 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυστηρή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή 
FFP2) ή διπλής μάσκας 

 Εναλλακτικώς, παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και την 5η ημέρα διενέργεια 
εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test). Αν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι 
αρνητικός, λήγει η καραντίνα, αλλά τουλάχιστον για τις επόμενες πέντε (5) ημέρες γίνεται 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυστηρή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή 
FFP2) ή διπλής μάσκας. 

 Αν οποιαδήποτε στιγμή εντός του 10ημέρου εμφανιστούν συμπτώματα ή/και βγει θετικό το/τα 
τεστ, τα άτομα μεταπίπτουν σε κρούσμα (περίπτωση Α). 

 
και 
 
Β. 
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της με αριθμ. 
48760/Ζ1/29-04-2022 (Φ.Ε.Κ. 2131/30-04-2022, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σχετικά 
με τη «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Μέτρα για την 
Αποφυγή Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19 Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022» και 
ιδίως ότι «Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.». 
 
 
....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 11:45 π.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς 
συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. 
 
 

 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 

  

 

         ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ 
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