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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 κατά τη διάρκεια
της εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους
2019-20 στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Κρήτης
1. Η ασφαλής λειτουργία των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές
εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό οφείλει να
συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και
συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρηστους
χώρους του Τμήματος με σκοπό την προστασία της
δημόσιας υγείας.
3. Ο ανώτατος αριθμός των εξεταζόμενων φοιτητών
ανά χώρο εξέτασης (αίθουσα, αμφιθέατρο κλπ)
καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των
διαθέσιμων χώρων εξέτασης, καθώς και το γεγονός
ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου
προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων
φοιτητών, επιτηρητών και διδασκόντων.
4. Απαιτείται η ύπαρξη και χρήση αλκοολούχου
αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των
εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στο διδακτικό
προσωπικό, όσο και στους φοιτητές να έχουν στην
κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα.
5. Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους
φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη
διάρκεια της εξέτασης εναπόκειται στο κάθε
πρόσωπο, όμως συστήνεται έντονα η χρήση της και
επομένως παρακαλούνται όλοι να προσέρχονται με
τις μάσκες τους.
6. Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων θα πρέπει να
αερίζονται φυσικά τόσο κατά τη διενέργεια της
εξέτασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.
7. Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την
έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να
παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μία (1) ώρα.
8. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εμφανίσει
συμπτώματα θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο
υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος, προκειμένου
να αξιολογείται το περιστατικό και ο φοιτητής να μην
προσέρχεται για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

Γενική Ενημέρωση για τον κορωνοϊό.
Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού; Παρόλο που ο ιός
προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η
μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού
με σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή.
2. Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης; Τα κύρια
συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: Πυρετός,
βήχας, πονόλαιμος, αρθραλγίες, μυαλγίες, καταβολή και δυσκολία
στην αναπνοή.
3. Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19; Εάν έχει:
 Οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου,
με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό,
βήχα, δύσπνοια), με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας
ΚΑΙ
 Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολογικά κριτήρια,
εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των
συμπτωμάτων:
• Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα από
τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2
Ή
• Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από SARS-CoV-2
περιοχές με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα.
Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε
εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-2. Σε αυτή την
περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ τηλ:
210.52.12.054 και όχι επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών
υγείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Για
περισσότερες
πληροφορίες
βλέπε
δικτυακό
τόπο:
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-ncovorismos-kroysmatos-2.pdf
4. Πώς μπορώ να προφυλαχθώ από το COVID-19; Γενικά
προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών του αναπνευστικού,
περιλαμβανομένου του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2, στο
περιβάλλον των εκπαιδευτικών μονάδων αναφέρονται κατωτέρω:
1. Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση
μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει
συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού
2. Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με
οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το
αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα). Αυτό
ιδιαίτερα ισχύει για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες.
3. Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα
για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
4. Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόματος με
το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη
του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους
απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
5. Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και
νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη τροφής και μετά την
επίσκεψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με
χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους
κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών,
μπορεί να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με
αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με
αλκοόλη.
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