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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. 4406/24.09.2021, η εκπαιδευτική λειτουργία για το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδ. έτους 2021-22 σε όλα τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα 
πραγματοποιηθεί δια ζώσης, δηλαδή με φυσική παρουσία διδασκόντων και φοιτητών, στους χώρους 
του Ιδρύματος, τηρώντας σχολαστικά τα μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή μετάδοσης του 
κορωνοϊού. Στη βάση αυτή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν 
υπόψη τους τα εξής: 
 
Α. Πριν την είσοδο των φοιτητών στην αίθουσα ή στο αμφιθέατρο 
 

1. Μεριμνούμε να είναι ο χώρος καθαρός (πρέπει να έχει προηγηθεί το συνεργείο καθαρισμού) 
και να έχει μείνει κενός, τουλάχιστον για 30 λεπτά, μετά την αποχώρηση της προηγούμενης 
ομάδας φοιτητών. 

2. Τα παράθυρα και οι πόρτες, που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους, παραμένουν ανοικτά, ώστε 
να μεγιστοποιηθεί η ροή φρέσκου αέρα.  

3. Να υπάρχουν διαθέσιμο αντισηπτικό χεριών. 
 
Β. Για την είσοδο των φοιτητών στην αίθουσα ή στο αμφιθέατρο 
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. 4406/24.09.2021, σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, που διενεργείται 
με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι., συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά 
μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προ 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 ή 
 
β) Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προ 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μια (1) 
δόση εμβολίου ή 
 
γ) Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 20 
ημερών και μικρότερο των 180 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος 
κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου ή 
 
δ) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR 
που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης 
διενεργείται 2 φορές εβδομαδιαίως έως 48 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η 
δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που 
συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
 
 
 



2 
 

Επιπρόσθετα 
 

1. Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές φορούν υποχρεωτικά μάσκα υγειονομικής προστασίας 
προσώπου. 

2. Οι φοιτητές συνιστάται να φέρουν μαζί τους αντισηπτικό χεριών. 
3. Γίνεται ισχυρή σύσταση στους φοιτητές να κάθονται στην ίδια θέση καθόλη τη διάρκεια της 

διάλεξης (πριν και μετά τα διαλείμματα).  
4. Το μάθημα διακόπτεται ανά 40 λεπτά, ώστε να γίνεται ένα εικοσάλεπτο διάλειμμα, με ανοιχτά 

τα παράθυρα για εξαερισμό του χώρου. Κατά την επιστροφή οι φοιτητές κάθονται στις ίδιες 
θέσεις.   

5. Τα παράθυρα παραμένουν ανοικτά για εξαερισμό του χώρου.        
 
Γ. Ποια συμπτώματα είναι συμβατά με τον κορωνοϊό; 
 
Σε κάθε ευκαιρία, ο διδάσκων υποδεικνύει στους φοιτητές ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 
εφόσον διαπιστώσουν ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα: 

✓ Πυρετός 
✓ Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη) 
✓ Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή 
✓ Κρυάδες 
✓ Ρίγος (τρέμουλο) 
✓ Μυαλγίες 
✓ Κεφαλαλγία 
✓ Πονόλαιμος 
✓ Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2‐14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3‐7 ημέρες). 
 
Δ. Χειρισμός ύποπτου κρούσματος 
 
Εφόσον φοιτητής δηλώσει ότι παρουσιάζει τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω συμπτώματα: 
 

1. Αρχικά διατηρούμε την ψυχραιμία μας και δεν πανικοβαλλόμαστε. Τα παραπάνω συμπτώματα 
είναι κοινά με πλήθος άλλων ασθενειών και δεν είναι ειδικά του COVID‐19. Παρόλα αυτά 
οφείλουμε με υπευθυνότητα να διαχειριστούμε την περίπτωση ως ύποπτο κρούσμα, για την 
ασφάλεια του ιδίου, τη δική μας και των υπολοίπων φοιτητών. Η ψυχραιμία μας ενθαρρύνει 
και τον ίδιο τον φοιτητή, ο οποίος είναι σε δυσμενέστερη θέση από εμάς. 

2. Βεβαιωνόμαστε ότι ο φοιτητής συνεχίζει και φορά μάσκα. 
3. Οδηγούμε τον φοιτητή στην ανάλογη «ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ» (ο χώρος φέρει ειδική σήμανση), 

όπου θα παραμείνει μέχρι την ολοκλήρωση των χειρισμών.  
4. Δεν επιτρέπουμε την είσοδο στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ» σε τρίτους, όσο το ύποπτο κρούσμα 

βρίσκεται σε αυτήν. 
5.  Σημειώνουμε τα στοιχεία του φοιτητή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, εάν μένει στη 

φοιτητική εστία, κινητό τηλέφωνο και τα στοιχεία όσων συγκατοικούν μαζί του), τα 
συμπτώματά του και τη γενική του εικόνα (εάν μπορεί να κινηθεί άνετα ή δείχνει σημάδια 
κόπωσης και δυσκολία ή αδυναμία μετακίνησης). 

6. Ενημερώνουμε ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ για το περιστατικό ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, με τη σειρά 
(δηλαδή, ενημερώνουμε τον επόμενο της παρακάτω λίστας υπευθύνων, αν δεν είναι εφικτή η 
επικοινωνία με τον προηγούμενο): 
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a. Τον Υπεύθυνο διαχείρισης κρουσμάτων covid-19 του Τμήματος (Ιωάννη Φύκαρη 
6973303185) 

b. Αντιπρύτανη Μηνά Πασχόπουλο (6944604745) 
c. Αντιπρύτανη Σπύρο Γεωργάτο (6973361249) 
d. Αντιπρύτανη Σταύρο Νικολόπουλο (6972552660) 
e. Πρύτανη Τριαντάφυλλο Αλμπάνη (6974947819) 

7. Εάν δεν απαντήσει κανείς επαναλαμβάνουμε τις κλήσεις με τη σειρά. Εάν και πάλι δεν 
απαντήσουν στέλνουμε και στους πέντε SMS και επαναλαμβάνουμε τις κλήσεις μετά από λίγο. 

8. Οποιοσδήποτε από τους παραπάνω, αφού λάβει από εμάς τις λεπτομέρειες για το περιστατικό 
θα κάνει όλες τις απαραίτητες επαφές με τις αρχές (Επιτροπή Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
ΕΟΔΥ, Πολιτική Προστασία) και θα μας δώσει περαιτέρω σαφείς οδηγίες για τον χειρισμό του 
περιστατικού, τις οποίες και εφαρμόζουμε.  

9. Δεν αποχωρούμε αλλά παραμένουμε στο κτήριο μέχρι την αποχώρηση του φοιτητή. 
10.  Εκτός από τους παραπάνω, εμείς δεν ενημερώνουμε κανέναν άλλον (πχ. Νοσοκομείο, ΕΟΔΥ, 

κλπ.). 
11. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας δεν συζητούμε και δεν κοινοποιούμε 

λεπτομέρειες του περιστατικού σε τρίτους. Επίσης, σε τυχόν επικοινωνία δημοσιογράφων ή 
άλλων με εμάς, δεν δίνουμε στοιχεία και τους παραπέμπουμε στις πρυτανικές αρχές. 

12. Μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης του περιστατικού, καταγράφουμε τις λεπτομέρειες και 
τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, σε email το οποίο αποστέλλουμε με την ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ στον 
Πρόεδρο του Τμήματος κ. Αλέξανδρο Αλεξάκη (aalexaki@uoi.gr) και στον υπεύθυνο covid‐19 
του Τμήματος κ. Ιωάννη Φύκαρη (ifykaris@uoi.gr). 

13. Εφόσον το περιστατικό κριθεί σοβαρό ή επιβεβαιωθεί ως θετικό και αναλόγως της έκτασής 
του, το Τμήμα Φιλολογίας σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια όλων μας. 

 
 

Συνίσταται το παρόν έντυπο οδηγιών να το έχετε άμεσα διαθέσιμο και να το συμβουλεύεστε όταν 
προσέρχεστε για μάθημα στο Τμήμα. Εφόσον απαιτηθεί, οι παραπάνω οδηγίες θα επικαιροποιηθούν 
και θα σας κοινοποιηθούν εκ νέου. 
 
 


