Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 εντός των Φοιτητικών
Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και των μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο κλινών σε τουριστικά
καταλύματα
(έκτακτη Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου 31/06.10.2021
Συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου 82/18.10.2021)
Σκοπός του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι η ενημέρωση των φοιτητών και
φοιτητριών που διαμένουν στις Φοιτητικές Κατοικίες (Φ.Κ.) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και σε μισθωμένες από το Πανεπιστήμιο κλίνες σε τουριστικά
καταλύματα, σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού, καθώς και τις
απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για
λοίμωξη COVID-19* στους χώρους των Φοιτητικών Κατοικιών του Ιδρύματος και
των μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο κλινών σε τουριστικά καταλύματα,
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.09.2021 με
θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 20212022» (ΦΕΚ Β΄4406/24.9.2021).
Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί συνέχεια του Πρωτοκόλλου διαχείρισης
ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 του Πανεπιστημίου, του
οποίου οι γενικές ρυθμίσεις και τα μέτρα προστασίας εξακολουθούν να ισχύουν
στις Φοιτητικές Κατοικίες και στις μισθωμένες κλίνες.
Α. Μέτρο πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Φ.Κ. και
τις μισθωμένες από το Πανεπιστήμιο κλίνες
Με γνώμονα την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την εισαγωγή
κάθε δικαιούχου δωρεάν στέγασης σε δωμάτιο Φ.Κ. ή μισθωμένη από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλίνη σε τουριστικό κατάλυμα, καθώς και για τη συνέχιση
διαμονής των φοιτητών/φοιτητριών που ήδη διαμένουν στις Κατοικίες ή/και στις
μισθωμένες κλίνες, απαιτείται να τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν

θεσμοθετηθεί και για την με φυσική παρουσία συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Επομένως,

εισάγονται

και

διαμένουν

φοιτητές/φοιτήτριες

που πληρούν

υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής
τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (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 δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ
(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.
Η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων ελέγχεται από τα οικεία Περιφερειακά
Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας.

Β. Μέτρα προστασίας και πρόληψης της διασποράς του COVID-19 στους
χώρους των Φοιτητικών Κατοικιών
Η ασφαλής διαμονή των φοιτητών/φοιτητριών στις Φοιτητικές Κατοικίες του
Πανεπιστημίου και στις μισθωμένες από το Ίδρυμα κλίνες σε τουριστικά
καταλύματα, βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων
προστασίας που λειτουργούν ως σύνολο:
• Απαγορεύεται η είσοδος επισκεπτών στις Φ.Κ. και στα μισθωμένα από το
Πανεπιστήμιο δωμάτια των τουριστικών καταλυμάτων για όσο χρονικό
διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
• Υποχρεωτική και σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή
υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) σε όλους τους εσωτερικούς
κοινόχρηστους χώρους των Φ.Κ. και των μισθωμένων κλινών σε τουριστικά

καταλύματα, καθώς σε όλους τους εξωτερικούς χώρους που παρατηρείται
συνωστισμός
• Προσπάθεια για τήρηση αποστάσεων μεταξύ φοιτητών/τριών σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους των Φ.Κ. και των μισθωμένων κλινών σε τουριστικά
καταλύματα.
•

Αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων φοιτητών/τριών και συνωστισμού στους
κοινόχρηστους χώρους των Φ.Κ. και των μισθωμένων κλινών σε τουριστικά
καταλύματα.

• Συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και νερό
ή/και εφαρμογή αντισηπτικού χεριών).
•

Καλός αερισμός των δωματίων.

•

Τήρηση των αναγκαίων μέτρων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας
σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των Φ.Κ., με μέριμνα του Ιδρύματος.

•

Καλός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων των Φ.Κ., σχολαστική καθαριότητα
και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού (αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/10) σε
επιφάνειες.

• Αποφυγή χρήσης των ανελκυστήρων (όπου υπάρχουν), εφόσον δεν υφίσταται
σοβαρός λόγος χρήσης τους.
• Επιπλέον των παραπάνω και ειδικά για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που
διαμένουν σε μισθωμένες από το Πανεπιστήμιο κλίνες σε τουριστικά
καταλύματα, απαραιτήτως τήρηση και του ισχύοντος πρωτοκόλλου στο
εκάστοτε τουριστικό κατάλυμα.
• Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση για την πρώιμη αναγνώριση συμπτωμάτων.
Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με
λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά
συμπτώματα), απαιτείται απομόνωση στο δωμάτιο και άμεση ενημέρωση
του/της Υπεύθυνου/ης COVID-19 της Φ.Κ. για τους/τις διαμένοντες/ουσες σε
Φ.Κ. και του Υπεύθυνου COVID-19 του τουριστικού καταλύματος καθώς και
του Υπεύθυνου COVID-19 της Πανεπιστημιακής Μονάδας για τους/τις
διαμένοντες/ουσες σε μισθωμένες κλίνες.
Στην περίπτωση μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο κλινών σε τουριστικά
καταλύματα, οι υποχρεώσεις τήρησης κάθε μέτρου προστασίας, πρόληψης ή
απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του εκάστοτε
καταλύματος.
Οι ακριβείς τρόποι εφαρμογής των γενικών αρχών των μέτρων προστασίας και
πρόληψης,

τόσο

σε

επίπεδο

Ιδρύματος

όσο

και

σε

τοπικό

επίπεδο

(Πανεπιστημιακή Μονάδα) αναπροσαρμόζονται αναλόγως των συνθηκών και
των μέτρων που εξαγγέλλονται για την Επικράτεια ή σε κάθε Πανεπιστημιακή
Μονάδα.

Γ. Εφαρμογή των μέτρων
Οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι υπεύθυνοι/ες για την πιστή και ορθή εφαρμογή των
μέτρων που περιγράφονται στο παρόν Πρωτόκολλο και η τήρηση αυτών
εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη.
Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου δύναται να λαμβάνεται απόφαση για
τους τρόπους παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων ανά Πανεπιστημιακή
Μονάδα του Ιδρύματος.
Δ.

Ορισμός Υπεύθυνων διαχείρισης COVID-19 για κάθε συγκρότημα

Φοιτητικών Κατοικιών και για τις μισθωμένες από το Πανεπιστήμιο κλίνες
σε τουριστικά καταλύματα.
Ο/Η Υπεύθυνος/η COVID-19 κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας, όπως έχει ορισθεί
στο Πρωτόκολλο ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος του Πανεπιστημίου,
ορίζεται και Υπεύθυνος/η COVID-19 των Φοιτητικών Κατοικιών και των
μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο κλινών της Μονάδας. Συγκεκριμένα, είναι οι
ακόλουθοι/ες με τα αντίστοιχα τηλέφωνα άμεσης επικοινωνίας (η τηλεφωνική
κλήση προωθείται άμεσα στο κινητό τηλέφωνο εκάστης/ου):
1.

Για τις Φοιτητικές Κατοικίες Μυτιλήνης και τις μισθωμένες σε τουριστικά
καταλύματα κλίνες της Μονάδας,
−
−
−
−

2.

Για τις Φοιτητικές Κατοικίες Χίου,
−
−
−
−

3.

ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος Καθηγητής Παναγιώτης
Δημητρακόπουλος (τηλ. 2251 0 36187), με αναπληρωτές:
τον Αναπλ. Κοσμήτορα και Πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Καθηγητή Πέτρο Γαγάνη (τηλ. 2251 0 36191),
την Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης
κα
Ευστρατία Σταυρακέλλη (τηλ. 2251 0 36178) και
τον αναπληρωτή της Προϊστάμενο του Περιφερειακού Τμήματος
Οικονομικών Υποθέσεων κ. Γεώργιο Κάιτατζη (τηλ. 2251 0 36194).

η Κοσμητόρισσα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Καθηγήτρια
Μαρία Λεκάκου (τηλ. 2271 0 35187), με αναπληρωτές:
τον Αναπλ. Κοσμήτορα και Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Καθηγητή Εμαννουήλ Χριστοφάκη (τηλ. 2271 0 35191),
τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Χίου κ. Φώτη
Σιδηροφάγη (τηλ. 2271 0 35178) και
την αναπληρώτριά του Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος
Διοικητικών Υποθέσεων κα Σταματία Γεωργούλη (τηλ. 2271 0 35194)

Για τις Φοιτητικές Κατοικίες Σάμου,

−
−
−
−
4.

ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Καθηγητής Στυλιανός
Ξανθόπουλος (τηλ. 2273 0 82187), με αναπληρωτές:
τον Αναπλ. Κοσμήτορα και Πρόεδρο του Τμήματος Μαθηματικών,
Καθηγητή Κωνσταντίνο Χουσιάδα (τηλ. 2273 0 82191),
τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου κ. Φώτη
Κυριακού (τηλ. 2273 0 82178)
τον αναπληρωτή του Αναπλ. Προϊστάμενο του Περιφερειακού Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικόλαο Ζάχαρη (τηλ. 2273 0 82194).

Για τις μισθωμένες σε τουριστικά καταλύματα κλίνες της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Ρόδου,
−
−
−
−

5.

ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Καθηγητής Γιάννης
Σεϊμένης (τηλ. 2241 0 99187), με αναπληρωτές:
τον Αναπλ. Κοσμήτορα και Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καθηγητή Αλεβίζο Σοφό (τηλ. 2241 0 99191),
την Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου κα Γεωργία
Βασιλάκη (τηλ. 2241 0 99178) και
την αναπληρώτριά της Αναπλ. Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος
Διοικητικών Υποθέσεων κα Ειρήνη Ποτσάκη (τηλ. 2241 0 99194).

Για τις μισθωμένες σε τουριστικά καταλύματα κλίνες της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Σύρου,
−

−
−
−
6.

ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστημάτων Καθηγητής Δαμιανός Γαβαλάς (τηλ. 2281 0 97187), με
αναπληρωτές:
την αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Ρηγοπούλου (τηλ. 2281 0 97191),
την Αναπλ. Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου κα Ελένη
Γουρνέλου (τηλ. 2281 0 97178) και
τον κ. Κωνσταντίνο Καλημέρη, υπάλληλο του Περιφερειακού Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών (τηλ. 2281 0 97194),

Για τις μισθωμένες σε τουριστικά καταλύματα κλίνες της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Λήμνου,
−

−
−
−

ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Αναπλ.
Καθηγητής Κωνσταντίνος Γκατζιώνης (τηλ. 2254 0 83187), με
αναπληρωτές:
τον Αναπλ. Πρόεδρο, αναπλ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Γιαγκίνη (τηλ. 2254
0 83191),
τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου κ.
Δημήτρη Κεχαγιά (τηλ. 2254 0 83178) και
την Αναπλ. Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος Οικονομικών
Υποθέσεων κα Εριφύλη Τσόχα (τηλ. 2254 0 83194).

Όσον αφορά στις μισθωμένες σε τουριστικά καταλύματα κλίνες στις
Πανεπιστημιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου, οι ιδιοκτήτες

οφείλουν τον ορισμό του/της Υπεύθυνου/ης COVID-19 για την εφαρμογή του
σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος και την κοινοποίηση
των στοιχείων επικοινωνίας του σε όλους/ες τους/τις διαμένοντες/ουσες.
Επίσης, κάθε Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια μεριμνά ώστε να έχει στη
διάθεσή του τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων των
καταλυμάτων της Μονάδας του/της.
Ε. Διαδικασία διαχείρισης
• Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που εμφανίσει

τα συμπτώματα τα οποία

αναφέρονται στο Παράρτημα και συνιστούν ύποπτο κρούσμα COVID-19,
φοράει μάσκα (αν δεν την φορά ήδη) και απομονώνεται στο δωμάτιό του/της.
• Αμέσως επικοινωνεί με τον Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ. 210 5212054 ή 1135) και λαμβάνει
οδηγίες. Σε κάθε περίπτωση, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια-ύποπτο κρούσμα
υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα δοθούν από τον Ε.Ο.Δ.Υ.
• Στη συνέχεια,

υποχρεούται να επικοινωνήσει απαραιτήτως με τον/την

Υπεύθυνο/η COVID-19 της Μονάδας ή τον/την αναπληρωτή/τριά του/της
(βλέπετε ενότητα Δ΄), να τον/την ενημερώσει για τις οδηγίες που έλαβε από τον
Ε.Ο.Δ.Υ. και να του/της χορηγήσει τηλεφωνικά τα στοιχεία του, όπως όνομα,
δωμάτιο διαμονής, Τμήμα φοίτησης και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Εάν
είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβε από τον Ε.Ο.Δ.Υ., τον/την
ενημερώνει και με ποιους ήλθε σε επαφή την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα
και ποιους χώρους επισκέφθηκε (μαθήματα στα οποία συμμετείχε).
• Ακολούθως, ο/η Υπεύθυνος/η COVID-19 ή ο/η αναπληρωτή/τριά του/της
επικοινωνεί άμεσα και ο ίδιος/α με τον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης
(τηλ. 210 5212054 ή 1135) και την Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του
Υπουργείου Υγείας (email Προέδρου: secretary.gen.dy@moh.gov.gr), ενημερώνει
ότι το ύποπτο κρούσμα διαμένει σε Φ.Κ. (ή μισθωμένη από το Πανεπιστήμιο
κλίνη) και λαμβάνει οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το
Πανεπιστήμιο και τα μέτρα που κατά περίπτωση πρέπει να ληφθούν.
• Ειδικά οι φοιτητές/φοιτήτριες που διαμένουν σε τουριστικά καταλύματα σε
μισθωμένες από το Πανεπιστήμιο κλίνες υποχρεούνται να ενημερώσουν
άμεσα και τον/την υπεύθυνο/η COVID-19 του τουριστικού καταλύματος για τις
δικές του/της ενέργειες.
• Ο/Η Υπεύθυνος/η COVID-19 της Μονάδας ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της
ενημερώνουν αμελλητί τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και τον/την
Προϊστάμενο/η της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης για κάθε περίπτωση
ύποπτου κρούσματος στις Φ.Κ. (ή σε μισθωμένη από το Πανεπιστήμιο κλίνη)
και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κατά περίπτωση, βάσει των οδηγιών
του Ε.Ο.Δ.Υ.

• Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια χρειάζεται νοσηλεία και η
κατάστασή του/της δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του/της, τότε καλείται το
Ε.Κ.Α.Β. από τον/την Υπεύθυνο/η COVID-19 της Μονάδας ή τον Επόπτη των
Φ.Κ. ή τον φύλακα, για να τον/την μεταφέρει στο Νοσοκομείο, αποφεύγοντας
αυστηρά μέχρι την έξοδό του/της από τις Φ.Κ. (ή το κατάλυμα) κάθε επαφή και
τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται.
• Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του
κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ. και υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν ανά περίπτωση.
• Σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα
απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων της Φ.Κ. στον όροφο διαμονής του
κρούσματος.
• Στην περίπτωση διενέργειας τεστ και εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η
φοιτητής/φοιτήτρια παραμένει σε απομόνωση στο δωμάτιό του/της, ενώ η Φ.Κ.
συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).

Σε

περίπτωση

δίκλινου

μισθωμένου δωματίου, μετακινείται ο/η συγκάτοικος του ύποπτου κρούσματος
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφετε παρακάτω.
• Σε περίπτωση που διενεργηθεί τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, παύει ο
περιορισμός του/της φοιτητή/φοιτήτριας μετά την πλήρη εξάλειψη

των

συμπτωμάτων του.
• Σε

περίπτωση

που

το

αποτέλεσμα

του

τεστ

είναι

θετικό,

ο/η

φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να ενημερώσει αμελλητί και πάλι τον/την
Υπεύθυνο/η COVID-19 της Μονάδας ή τον/την αναπληρωτή/τριά του/της,
αναφέροντας

τις οδηγίες που έλαβε από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Ο/Η Υπεύθυνος/η

COVID-19 της Μονάδας ή ο/η αναπληρωτής/τριά του/της επικοινωνεί με τον
Ε.Ο.Δ.Υ. προκειμένου να ενημερώσει ότι το κρούσμα διαμένει σε Φ.Κ. (ή σε
μισθωμένη από το Πανεπιστήμιο κλίνη), να λάβει οδηγίες για τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθήσει το Ίδρυμα και τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να
προβεί (π.χ. απολύμανση, ιχνηλάτηση κλπ).
• Ειδικά οι φοιτητές/φοιτήτριες που διαμένουν σε τουριστικά καταλύματα σε
μισθωμένες από το Πανεπιστήμιο κλίνες υποχρεούνται να ενημερώσουν
άμεσα και τον/την υπεύθυνο/η COVID-19 του τουριστικού καταλύματος για τις
δικές του/της ενέργειες.
• Ακολούθως, ο/η Υπεύθυνος/η COVID-19 της Μονάδας ή ο/η αναπληρωτής/τριά
του/της ενημερώνει αμελλητί τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και
τον/την οικείο/α Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια και υλοποιούνται, με
μέριμνα του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας, όλα τα μέτρα που έχει

συστήσει ο Ε.Ο.Δ.Υ. για τη συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. απολύμανση,
ιχνηλάτηση κλπ).
• Το κρούσμα απομονώνεται στο δωμάτιό του για τον χρόνο καραντίνας που έχει
ορίσει ο Ε.Ο.Δ.Υ. και η λειτουργία της Φ.Κ. συνεχίζεται κανονικά. Στην
περίπτωση που το κρούσμα στεγάζεται σε μισθωμένο από το Πανεπιστήμιο
δίκλινο δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και δεν ασθενεί ταυτοχρόνως και
ο/η συγκάτοικος, είναι δυνατή, με εισήγηση του/της Προέδρου του οικείου
Περιφερειακού

Συμβουλίου

Φοιτητικής

Μέριμνας

και

απόφαση

του

Πρυτανικού Συμβουλίου, η μετεγκατάσταση του/της υγιούς συγκατοίκου σε
άλλο δωμάτιο του ίδιου ή άλλου καταλύματος, το οποίο θα μισθωθεί ειδικά για
τον σκοπό αυτό και για τις ημέρες διάρκειας της καραντίντας του κρούσματος,
υπό την προϋπόθεσης ότι έχει διερευνηθεί εξαντλητικά από τον/την Πρόεδρο
του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας η περίπτωση
φιλοξενίας του/της συγκατοίκου σε άλλο ήδη μισθωμένο δωμάτιο.
• Τέλος, επισημαίνεται ότι ο/η Υπεύθυνος/η COVID-19 κάθε Μονάδας ή ο/η
αναπληρωτής/τριά του/της υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί τον
Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων σε κάθε περίπτωση ύποπτου ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες
που διαμένουν σε μισθωμένες από το Πανεπιστήμιο κλίνες σε τουριστικά
καταλύματα, με τη διαφορά ότι οφείλουν να ενημερώσουν εκτός από τον/την
Υπεύθυνος/η COVID-19 της Μονάδας τους και τον Υπεύθυνο COVID-19 του
τουριστικού καταλύματος διαμονής τους.
Στην περίπτωση μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο κλινών σε τουριστικά
καταλύματα, οι υποχρεώσεις τήρησης κάθε μέτρου προστασίας, πρόληψης ή
απολύμανσης των κοινόχρηστων χώρων είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του εκάστοτε
καταλύματος.
ΣΤ. Ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας
Το

παρόν

πρωτόκολλο

διαχείρισης

κρούσματος

εντός

των

Φ.Κ.

του

Πανεπιστημίου Αιγαίου ή των μισθωμένων από το Πανεπιστήμιο κλινών σε
τουριστικά

καταλύματα

Περιφερειακού/ής

αποστέλλεται,

Διευθυντή/ντριας,

με

μέριμνα

προς

του/της

οικείου/ας

όλους/όλες

τους/τις

φοιτητές/φοιτήτριες που διαμένουν σε κάθε Φ.Κ. ή/και μισθωμένες κλίνες.
Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται ότι είναι υπεύθυνοι/ες για την πιστή και ορθή
εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στο παρόν και η τήρηση αυτών
εναπόκειται αποκλειστικά σε δική τους ευθύνη.
Τέλος το Πρωτόκολλο τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε άλλο
εμφανές σημείο της Φ.Κ. ή του εκάστοτε τουριστικού καταλύματος.

* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ορισμοί
κρούσματος COVID -19
(Ε.Ο.Δ.Υ. 24.08.2020)

και «επαφών» κρούσματος COVID -19

Κλινικά κριτήρια
Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα [1]:
• βήχας
• πυρετός
• δύσπνοια
• αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας
Απεικονιστικά διαγνωστικά κριτήρια
Ακτινολογικά ευρήματα συμβατά με COVID-19
Εργαστηριακά κριτήρια
Ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος SARS-CoV-2 σε κλινικό δείγμα
Επιδημιολογικά κριτήρια
Τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω επιδημιολογικά κριτήρια:
• στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών
πριν την έναρξη συμπτωμάτων
• φιλοξενούμενοι ή προσωπικό δομών στις οποίες φιλοξενούνται ευάλωτα
άτομα και έχει επιβεβαιωθεί συνεχιζόμενη μετάδοσηCOVID-19
[1] Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:
φρίκια, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

κεφαλαλγία,

[2] Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό
επαφής με κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από
48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 14 ημέρες μετά
την έναρξη των συμπτωμάτων. Αν το κρούσμα COVID-19 δεν είχε συμπτώματα
κατά τη διάγνωσή του, ως «επαφή» κρούσματος ορίζεται άτομο που είχε επαφή
με το κρούσμα εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν να
ληφθεί το δείγμα το οποίο οδήγησε στην επιβεβαίωση του κρούσματος έως και
14 ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος. Ο σχετιζόμενος με την έκθεση κίνδυνος
λοίμωξης εξαρτάται από το επίπεδο έκθεσης, ο οποίος, με τη σειρά του,
καθορίζει και την περαιτέρω διαχείριση των «επαφών» του κρούσματος.

Ταξινόμηση κρουσμάτων
Ενδεχόμενο κρούσμα:
Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια

Πιθανό κρούσμα:
Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο
ή
Άτομο που πληροί τα απεικονιστικά διαγνωστικά κριτήρια
Επιβεβαιωμένο κρούσμα:
Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια
Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος
κατηγοριοποιούνται σε:
1. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)
Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:
• άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε
απόσταση < 2 μέτρων και για ≥ 15 λεπτά
• άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19
• άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID19
• άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή
συσκέψεων, χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για
περισσότερο από 15 λεπτά
• συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών
θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19 , άτομα
που ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που
εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο
ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών συμπτωμάτων ή μετακινήσεων του ασθενούς
εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται περισσότερο
εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του αεροσκάφους
ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές επαφές)
• επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με
COVID-19 ή εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα
ασθενούς με COVID-19, χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων
ατομικής προστασίας.
2. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)
Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 ορίζεται:
• άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 2
μέτρων για < 15 λεπτά
• άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με τον ασθενή με COVID-19 για < 15
λεπτά
• άτομο που ταξίδεψε μαζί με τον ασθενή με COVID-19 σε οποιοδήποτε
μεταφορικό μέσο (εξαιρουμένης της περίπτωσης ταξιδιού με αεροσκάφος που
περιγράφεται παραπάνω για τις στενές επαφές-έκθεση υψηλού κινδύνου)
• επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με
COVID-19 ή εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα

ασθενούς με COVID-19, με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής
προστασίας.
Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Το όριο
των 15 λεπτών έχει επιλεγεί αυθαίρετα για καθαρά πρακτικούς σκοπούς. Οι αρχές
δημόσιας υγείας μπορεί, με βάση την εκτίμηση κινδύνου κατά περίπτωση, να
εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε
αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή
με COVID-19.
Ειδικά για τους επαγγελματίες υγείας επισημαίνεται ότι η μερική λήψη των
ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας μπορεί να αυξήσει την έκθεση των
επαγγελματιών υγείας και συνεπώς την αύξηση του κινδύνου.
Πηγή: ECDC

