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Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας στο Δ.Π.Θ. 

συζήτησε διεξοδικά το σχέδιο και αφού διατύπωσε ποικίλα σχόλια κατέληξε σε μια 
τελική πρόταση που διαπνέεται από τις ακόλουθες αρχές:  
1. Πρέπει να ισχύει και για τους φοιτητές, ό,τι ισχύει για τον γενικό πληθυσμό, 
δεδομένου άλλωστε, ότι οι φοιτητές είναι ενήλικες (σε αντίθεση με τους μαθητές όλων 
των βαθμίδων εκπαίδευσης).  
2. Συνακόλουθα οι οδηγίες του ΕΟΔΥ ισχύουν και είναι εφαρμοστέες υποχρεωτικά.  
3. Οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής σχετικά με το επιδημιολογικό πρότυπο που θα 
ισχύει κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 
εφαρμοσθούν διαφορετικές μέθοδοι εξέτασης (πιθανόν εξ αποστάσεως).  
4. Δεν προτείνεται η χρήση θερμομέτρων, δεδομένου ότι έτσι τίθενται θέματα 
διαφορικής διάγνωσης και δεν είναι σκόπιμο συνάδερφοι Καθηγητές μη γιατροί να 
εμπλακούν σε τέτοια ζητήματα.  
5. Σκόπιμο και χρήσιμο είναι η πιθανή μεταφορά στο Νοσοκομείο Αναφοράς (όταν 
κριθεί από υγειονομικούς του συστήματος υγείας) να γίνει με ευθύνη του ΕΚΑΒ.  
6. Ο χώρος απομόνωσης θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο συγκρότημα που είναι και οι 
αίθουσες εξέτασης.  
7. Απολυμάνσεις πρέπει να γίνονται μετά από κάθε χρήση αίθουσας για εξεταστική 
διαδικασία από φοιτητές.  
 
Με τιμή, Θ. Κ. Κωνσταντινίδης,  
Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ  
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Π.Θ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος στο Τμήμα  
• Σε κάθε Τμήμα, ο Πρόεδρος ή ο Κοσμήτορας (σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής) 
ορίζεται υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, με τον 
αναπληρωτή του.  

•  Ο υπεύθυνος ενημερώνει το προσωπικό και τους φοιτητές σχετικά με τη διαδικασία 
που θα  ακολουθηθεί για την αναγνώριση/διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης 
COVID-19.  

 

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με 

λοίμωξη COVID-19; 

 
• Ο φοιτητής φοράει μάσκα και οδηγείται, από τον επιτηρητή της εξέτασης που είναι 
υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη αίθουσα, τηρώντας τις κατάλληλες αποστάσεις, σε 
ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί σε κάθε 
Τμήμα/Σχολή.  

• Σε όλη τη διάρκεια εξέτασης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους φοιτητές, 
τους εξεταστές και τους επιτηρητές, ενώ τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους. 

• Ειδοποιείται ο Πρόεδρος του τμήματος/Κοσμήτορας (ως υπεύθυνος διαχείρισης), ο 
διδάσκων του μαθήματος και ο πλησιέστερος συγγενής που θα δηλώσει ο φοιτητής.  
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• Ο υπεύθυνος διαχείρισης οφείλει να ζητήσει άμεσα ιατρική αξιολόγηση του φοιτητή 
από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με την κρίση του ιατρού, εφόσον ο φοιτητής 
εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά 
προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ. 
• Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο φοιτητής παραμένει στο σπίτι του/δωμάτιο 
εστίας με μάσκα, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σε απόσταση από τους συγκατοίκους 
του και τα μέλη της οικογένειας του. Αν επιδεινωθεί η κατάσταση του, θα πρέπει να 
μεταφερθεί άμεσα στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα (οδηγίες στην ιστοσελίδα 
ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr). Στο σημείο αυτό η διαχείριση του πιθανού κρούσματος 
γίνεται με ευθύνη του ΕΣΥ και όχι του ΔΠΘ, αλλά πρέπει να ζητηθεί από το ΕΣΥ, ΕΚΑΒ 
και ΕΟΔΥ να γίνει σχετική ενημέρωση στο ΔΠΘ. 
 
Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στο Τμήμα/Σχολή (φοιτητής, 
εκπαιδευτικό ή άλλο προσωπικό); 
 
Αν το τεστ βγει θετικό:  
• Ενημερώνεται από τον φοιτητή άμεσα ο Πρόεδρος του Τμήματος/Κοσμήτορας 
Σχολής και ο ΕΟΔΥ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος/Κοσμήτορας ενημερώνει τον Πρύτανη. 

• Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στο Τμήμα/Σχολή για να γίνει η 
επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος 
(εκπαιδευτικοί / συμφοιτητές στο ίδιο έτος, συμφοιτητές σε εργαστήριο, διάβασμα στο 
αναγνωστήριο / βιβλιοθήκη, κ.λπ.). 

• Ο Πρόεδρος / Κοσμήτορας μεριμνά για τον ενδελεχή καθαρισμό και απολύμανση 
στις επιφάνειες και τους χώρους που κινήθηκε το κρούσμα (σχετικές οδηγίες στην 
ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr). 

•  Ο φοιτητής θα επιστρέψει στο Τμήμα/Σχολή σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του 
ΕΟΔΥ και επιβεβαίωση με αρνητικό τεστ. 

• Φοιτητές που δεν ήρθαν σε κοντινή επαφή (τηρήθηκε απόσταση > 2μέτρων ή η 
διάρκεια της επαφής ήταν σύντομη ή σε ανοιχτό χώρο) θεωρούνται χαμηλού κινδύνου. 

• Οι φοιτητές του συγκεκριμένου Τμήματος / Σχολής του συγκεκριμένου έτους θα 
απομακρυνθούν από το Πανεπιστήμιο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της 
υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν 
μετά από 10 ημέρες (σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ). 

 
Αν το τεστ βγει αρνητικό:  
• Ο φοιτητής επιστρέφει στο Τμήμα/Σχολή μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών 
από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.  
 
 
Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε συρροή κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19;  
 
Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον (2) δύο εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 μεταξύ φοιτητών ή και 
εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένη πόλη έδρα του ΔΠΘ μέσα σε διάστημα 14 ημερών.  
 
• Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ και της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων 

Δημόσιας Υγείας στο Δ.Π.Θ. για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών και 

http://www.eody.gov.gr/
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παροχή ειδικότερων οδηγιών αντιμετώπισης και λειτουργίας των ακαδημαϊκών 
μονάδων. 
• Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων όπου κινήθηκαν τα κρούσματα 
(οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr)  
 


