
 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 

Θεζζαλονίκη 7.10.2021 

 

Πξνο ηνπο Φνηηεηέο & ηηο Φνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Σην πιαίζην ηεο επαλόδνπ ηωλ Α.Δ.Ι. ζηε δηά δώζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ζύκθωλα κε ηελ Κ.Υ.Α αξηζ. 119847/ΓΓ6/23.9.2021 (Β΄4406), ην Πξπηαληθό Σπκβνύιην 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζύκθωλα κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

9/7.10.2021 έθηαθηεο ζπλεδξίαζήο ηνπ, αλαθνηλώλεη ηνλ παξαθάηω ζπλνπηηθό νδεγό 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξω δηαζπνξάο ηνπ 

θνξωλνϊνύ covid-19. 

 

Σπλνπηηθόο νδεγόο εηζόδνπ / παξακνλήο / εμόδνπ 

ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, από 11-10-2021 

 

ΕΙΟΔΟ ζην ΠΡΟΑΤΛΙΟ 

 Καηά ηελ είζνδό ζαο ζην πξναύιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεηε 

ζηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα, έληππα ή ειεθηξνληθά, ην πηζηνπνηεηηθό ή ηε 

βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο ή αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ δηαγλσζηηθνύ 

ειέγρνπ, ηαπηόρξνλα κε επίζεκν πηζηνπνηεηηθό ηαπηνπξνζσπίαο (θνηηεηηθή ή 

αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην). ε πεξίπησζε άξλεζεο επίδεημεο ησλ 

παξαπάλσ, ην ειεγθηηθό πξνζσπηθό ππνρξενύηαη λα απνθιείζεη ηελ είζνδό ζαο. 

 Καηά ηελ παξακνλή ζαο ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θξνληίδεηε γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ. Απνθεύγεηε ηνλ ζπλσζηηζκό ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ησλ 

2-3 αηόκσλ. ε πεξίπησζε ζπγρξσηηζκνύ πεξηζζόηεξσλ ησλ 3 αηόκσλ, ζπληζηάηαη 

απζηεξά ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο. 

ΕΙΟΔΟ ζην ΚΣΗΡΙΟ 

 Μελ εηζέξρεζζε ζην θηήξην εάλ δελ έρεηε ζπγθεθξηκέλν ζθνπό - πξννξηζκό (π.ρ. 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θπιηθείν, WC, γπκλαζηήξην θ.ιπ). Η άζθνπε πεξηθνξά ζαο 



εληόο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ επηβαξύλεη ηελ αηκόζθαηξα θαη δπλεηηθά κπνξεί λα 

θαηαζηεί επηθίλδπλε γηα όινπο, κε δεδνκέλε ηελ επθνιία δηαζπνξάο ηνπ ηνύ.  

 Η είζνδόο ζαο ζην θηήξην ζα γίλεηαη κόλν από ηηο δύν εηζόδνπο επί ηεο Εγλαηίαο 

νδνύ, δει. ηελ θεληξηθή είζνδν θαη ην εζηηαηόξην.  

 Επηβάιιεηαη λα ζεξκνκεηξείηε ηνλ εαπηό ζαο ζηηο απηόκαηεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο πνπ 

βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ θαη ζην εζηηαηόξην. 

 Καηά ηελ είζνδό ζαο ζην θηήξην θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζαο ζε απηό, ε 

πξνζηαηεπηηθή κάζθα (απιή κε ηαηξηθή ή πθαζκάηηλε κε θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο), 

είλαη ππνρξεσηηθή. Από ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε κε ηαηξηθήο κάζθαο εμαηξνύληαη νη 

θνηηεηέο θαη ην ηαθηηθό θαη έθηαθην δηδαθηηθό πξνζσπηθό πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ είλαη εθηθηή ε δηεμαγσγή ηνπο κε ηε ρξήζε 

κάζθαο, και μόνο καηά ηο διάζηημα ηης ενεργής ζσμμεηοτής ηοσς ζε ασηές  (π.ρ. 

αζιήκαηα, ρξήζε πλεπζηώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ), θαζώο θαη ηα άηνκα γηα ηα νπνία ε 

ρξήζε κάζθαο δελ ελδείθλπηαη γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο (π.ρ. αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα), νη νπνίνη απνδεηθλύνληαη κε ηα θαηάιιεια έγγξαθα. 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ζην ΚΣΗΡΙΟ 

 Μεηά ην πέξαο ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν εηζήιζαηε, ζπληζηάηαη λα κεηαβαίλεηε ζηνλ 

πξναύιην ρώξν θαη λα επαλέξρεζηε εληόο ηνπ θηεξίνπ εάλ ππάξρεη ιόγνο θαη μόνο 

ηελ θαζνξηζκέλε ώξα ηνπ καζήκαηνο ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Εηδηθόηεξα, κεηά ηε 

ιήμε εθάζηνπ καζήκαηνο, ε αίζνπζα/ακθηζέαηξν ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη εληειώο, 

ώζηε λα γίλεηαη ζσζηόο αεξηζκόο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επόκελνπ καζήκαηνο. Γηα ηνλ 

ιόγν απηόλ, κε ζπεύδεηε λα κπείηε ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο λσξίηεξα από ηελ 

θαζνξηζκέλε ώξα έλαξμεο ηνπ καζήκαηνο.   

 Η ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ απαγνξεύεηαη. 

 Σσζηήνεηαι ασζηηρώς να αποθεύγεηε ηον ζσνωζηιζμό ζε όινπο ηνπο θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο: θνπαγηέ, ζθάιεο, έμσ από ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, WC θ.ιπ. 

 Καηά ηελ είζνδό ζαο ζηνλ ρώξν δηδαζθαιίαο, ζεκεηώλεηε ηνλ αξηζκό ηεο ζέζεο πνπ 

ζα θαζίζεηε (βξίζθεηαη ζηελ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο ή ζηελ πίζσ όςε ηνπ 

αλαθιηλόκελνπ θαζίζκαηνο ζην ακθηζέαηξν ηειεηώλ), ώζηε ζε πεξίπησζε λόζεζεο 

λα είλαη εύθνιε ε ηρλειάηεζε. Γηα ηνλ ίδην ιόγν, ζπληζηάηαη λα παξακείλεηε ζηελ 

ίδηα αξηζκεκέλε ζέζε ρσξίο λα ηελ αιιάδεηε, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Επίζεο, νθείιεηε λα ηνπνζεηείηε ην πηζηνπνηεηηθό ή ηε βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ ή 

λόζεζεο ή αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ πάλσ ζην έδξαλό ζαο, 

ζε εκθαλέο ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζαο εληόο ησλ ακθηζεάηξσλ, 

αηζνπζώλ ή εξγαζηεξίσλ. Δεν επιηρέπονηαι όρθιοι θοιηηηές ενηός ηων αιθοσζών. 

 πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε αληηζεπηηθό από ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ζε όια ηα ελδεδεηγκέλα θαη εκθαλή ζεκεία εληόο ηνπ θηεξίνπ θαη εηδηθόηεξα, θαηά 

ηελ είζνδό ζαο από ηελ θεληξηθή είζνδν, όπσο θαη θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδό ζαο 

ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

 Η θαηαλάισζε ηξνθίκσλ εληόο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ θνηηεηηθνύ εζηηαηνξίνπ 

επηηξέπεηαη μόνο ζηνπο εκβνιηαζκέλνπο ή λνζήζαληεο ην ηειεπηαίν εμάκελν. Γηα 

ηνπο δηθαηνύκελνπο ζίηηζεο πνπ δελ έρνπλ πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ ή 



λόζεζεο, ή πνπ δελ δηαζέηνπλ βεβαίσζε εξγαζηεξηαθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ, ην 

θαγεηό παξαιακβάλεηαη ζε παθέην απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηελ είζνδν ηνπ 

εζηηαηνξίνπ θαη ε θαηαλάισζή ηνπ κπνξεί λα γίλεηαη εκηός ησλ ζεκείσλ ειέγρνπ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο εηζόδνπο ηνπ Ιδξύκαηνο.  

 Παξνκνίσο, γηα ηνλ ρώξν ηνπ  θπιηθείνπ, ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα εζσηεξηθά, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν από πιήξσο 

εκβνιηαζκέλνπο ή λνζήζαληεο ην ηειεπηαίν εμάκελν, άιισο, γηα όζνπο δηαζέηνπλ 

βεβαίσζε εξγαζηεξηαθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ, ηα ηξόθηκα ή ξνθήκαηα ζα 

παξαιακβάλνληαη ζε παθέην αιιά ε θαηαλάισζή ηνπο ζα γίλεηαη ζηνπο εμσηεξηθνύο 

ρώξνπο ηνπ Ιδξύκαηνο.  

 

ΕΞΟΔΟ από ην ΚΣΗΡΙΟ 

 Η έμνδόο ζαο από ην θηήξην ζα γίλεηαη κόλν από ηελ πόξηα επί ηεο νδνύ Λακπξάθε 

θαζώο θαη από ηελ πιατλή έμνδν ηνπ θπιηθείνπ. 

 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ πνπ δηαγλσζηείηε σο ΘΕΣΙΚΟ ΚΡΟΤΜΑ 

 Εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ζαο ζε κάζεκα/εξγαζηήξην/αλαγλσζηήξην/ 

βηβιηνζήθε/θ.ιπ., εκθαλίζεηε ζπκπηώκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ (βήρα, 

ππξεηό, δύζπλνηα, αίζζεζε θόπσζεο, κπτθνύο πόλνπο θιπ), πξέπεη λα ελεκεξώζεηε 

ακέζσο ηνλ δηδάζθνληα. Εάλ ηα ζπκπηώκαηα εκθαληζηνύλ εθηόο Παλεπηζηεκίνπ, ζα 

πξέπεη λα εηδνπνηήζεηε ακειιεηί ηνλ ππεύζπλν covid-19 πνπ έρεη νξηζζεί αλά 

αθαδεκατθό Σκήκα. Σα νλόκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππεπζύλσλ covid-19 

είλαη αλαξηεκέλα ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξύκαηνο.  

 Αλαθέξεηε πνην/πνηα κάζεκα/ηα παξαθνινπζήζαηε ηελ ίδηα εκέξα ή ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο λόζεζήο ζαο, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ηεο αίζνπζαο θαη ηεο ζέζεο 

πνπ θαζόζαζηαλ, γηα λα γίλεη εθηθηή ε ηρλειάηεζε ησλ αλζξώπσλ πνπ ήξζαλ ζε 

επαθή καδί ζαο θαη λα ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θξνύζκαηνο ζύκθσλα 

κε ην Πξσηόθνιιν πνπ αθνινπζεί.  

Η Πξπηαλεία θαη ην πξνζωπηθό ηνπ Ιδξύκαηνο, θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα θαη ελεξγνπνηνύλ θάζε δπλαηό κέζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηωλ 

εκπιεθνκέλωλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αζθαιή επαλαιεηηνπξγία ηνπ 

Ιδξύκαηνο. Παξαθαιείζζε, ν θαζέλαο μερωξηζηά, λα ζπλδξάκεηε ζηελ πξνζπάζεηα 

απηή κε ηελ εθαξκνγή ηωλ απαξαίηεηωλ κέηξωλ, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρηζε 

ηεο δηά δώζεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ επαλαθνξά ζηελ θαλνληθόηεηα ηεο 

αθαδεκαϊθήο δωήο.   

 

 


