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Την Παρασκευή 12/11/2021 φοιτητής/φοιτήτρια που παρακολούθησε: α) το ερ-

γαστήριο του μαθήματος στις 11/11/2001 και ώρα 9-11 π.μ. στην αίθουσα ΠΕΠ

ΙΙ, και β) τη διάλεξη του μαθήματος στις 11/11/2001 και ώρα 2-4 μ.μ. στην

αίθουσα Ι5 , διαγνώσθηκε ως θετικό κρούσμα COVID-19, με τα συμπτώματα να

έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη 11/11/2021.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Π.Ι. οι συμμετέχοντες στις παραπάνω διαλέ-

ξεις/εργαστήρια θεωρούνται στενές επαφές και ισχύουν τα εξής:

1. Αν είναι εμβολιασμένοι και ασυμπτωματικοί, δύνανται να συνεχίσουν να

συμμετέχουν σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες αλλά οφείλουν:

• να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας,

• να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι

και την ολοκλήρωση των 14 ημερών, και

• να ελεγχθούν το ταχύτερο με rapid test κατά την ίδια ή την επόμενη

ημέρα καθώς και κατά την 7η ημέρα από την τελευταία επαφή που

είχαν με το κρούσμα (σύνολο 2 τεστ) και να μας ενημερώσουν για

τα αποτελέσματα εκάστου τεστ στο covidcse@cse.uoi.gr.

• Σε περίπτωση θετικού rapid test, πρέπει να απέχουν από τις ακαδη-

μαϊκές δραστηριότητες και να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ή

της Πολιτικής Προστασίας.

• Αν η επαφή με το κρούσμα ήταν σε εργαστήριο, τότε στο εργαστήριο

της επόμενης εβδομάδας θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά το

δεύτερο αρνητικό rapid test.

2. Αν δεν είναι εμβολιασμένοι και είναι ασυμπτωματικοί, δύνανται να επι-

στρέψουν στις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες 10 ημέρες μετά από την

τελευταία τους επαφή με το θετικό κρούσμα και:



• να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας,

• να παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι

και την ολοκλήρωση των 14 ημερών, και

• να ελεγχθούν το ταχύτερο με rapid test κατά την ίδια ή την επόμενη

ημέρα καθώς και κατά την 7η ημέρα από την τελευταία επαφή που

είχαν με το κρούσμα (σύνολο 2 τεστ) και να μας ενημερώσουν για

τα αποτελέσματα εκάστου τεστ στο covidcse@cse.uoi.gr.

• Σε περίπτωση θετικού rapid test, πρέπει να απέχουν από τις ακαδη-

μαϊκές δραστηριότητες και να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ή

της Πολιτικής Προστασίας.

3. Είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι και είναι συμπτωματικοί:

• να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους ή το ΕΚΑΒ για λήψη κλινικών

οδηγιών σχετικά με την υγεία τους,

• να μην συμμετέχουν σε προγραμματισμένες εκπαιδευτικές ή ακαδη-

μαϊκές δραστηριότητες όσο έχουν συμπτώματα,

• να ελεγχθούν το ταχύτερο με rapid test και να μας ενημερώσουν

για τα αποτελέσματα εκάστου τεστ στο covidcse@cse.uoi.gr : εάν

ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός, μπορούν να επιστρέψουν

στις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες μετά την πάροδο τουλάχι-

στον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη

λήψη αντιπυρετικών) και την υποχώρηση των συμπτωμάτων τους,

εάν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι θετικός ακολουθούν τις οδηγίες

του ΕΟΔΥ ή της Πολιτικής Προστασίας και μας ενημερώνουν στο

covidcse@cse.uoi.gr

Ιωάννινα, 12/11/2021

Ο διδάσκων
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