ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ KAI TA ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η διενέργεια των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης σε εφαρμογή της πρόσφατης ΚΥΑ
119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ Β΄4406/24.9.2021), με τήρηση όλων των απαραίτητων
υγειονομικών κανόνων.
Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σύμφωνα με το αναρτημένο, στην
ιστοσελίδα, πρόγραμμα μαθημάτων και τις επιμέρους ανακοινώσεις που αναρτώνται
από τους/τις διδάσκοντες/ουσες στην πλατφόρμα elearning του κάθε μαθήματος.
1. Στις αίθουσες του Τμήματος επιτρέπεται να προσέρχονται μόνον όσοι πληρούν μια
από τις παρακάτω προϋποθέσεις (άρθρα 3 και 4 της εφαρμοστέας Κοινής Υπουργικής
Απόφασης 119847/ΓΔ6/ΦΕΚ 4406/24-09-2021):
.
.

.

.

έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
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
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
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID19 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 οκτώ (48) ώρες πριν από
την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

2. Για να καταστεί δυνατή η φυσική σας παρουσία εντός του ΑΠΘ, απαιτείται να προβείτε
στη διαδικασία υποβολής αίτησης - καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων στην
ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr.»
3. Για την είσοδο στο κτίριο της Σχολής, απαιτείται η επίδειξη είτε σε ηλεκτρονική μορφή
είτε σε έντυπη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή του διαγνωστικού
ελέγχου (rapid test ή PCR) καθώς και σχετικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας (φοιτητική
ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικά για τη Δευτέρα 11-10-2021
γίνονται δεκτά τα τεστ που θα διενεργηθούν από την Παρασκευή 8-10-2021 έως και
11-10-2021.
4.

Παρακαλείσθε για την αποφυγή συρροών στις εισόδους να προσέρχεστε σχετικά
νωρίτερα (20-30 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων), ώστε να υπάρχει χρόνος
για τον έλεγχο και για αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας.

5. Κατά την είσοδο στα κτίρια είναι απαραίτητη η τήρηση κατάλληλης
απόστασης μεταξύ σας ενώ στην περίπτωση συνωστισμού πρέπει υποχρεωτικά να
φοράτε προστατευτική μάσκα.
6. Συνιστάται εμφατικά ο εμβολιασμός σας για την προστασία της υγείας και της ζωής
σας και των οικείων σας.
7. Υποχρεωτικά σε όλους τους κλειστούς χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια,
κοινόχρηστοι χώροι) πρέπει να φοράτε, με ορθό τρόπο, την προστατευτική μάσκα.
8. Απολυμαίνετε τακτικά τα χέρια είτε με πλύσιμο των χεριών ή με χρήση αντισηπτικού
που βρίσκονται σε συσκευές τοποθετημένες σε εμφανή σημεία σε κάθε αίθουσα και
κοινόχρηστο χώρο. Χρησιμοποιείτε τακτικά τις επιτοίχιες συσκευές απολύμανσης και
θερμομέτρησης έτσι ώστε να είναι συχνή η μέτρηση θερμοκρασίας.
9. Οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού
ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους
σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και
αιθουσών όπου πραγματοποιείται ή εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά την έναρξη ή τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να
ζητήσει την επίδειξη του απαιτούμενου, ανά περίπτωση, πιστοποιητικού ή βεβαίωσης
κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική
διαδικασία.
10. Προκειμένου να εντοπίζονται εύκολα οι φοιτητές που είχαν στενή επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά την παραμονή σας στην αίθουσα διδασκαλίας ή
εργαστηρίου συνιστάται να επιλέξετε να κάθεστε στην ίδια πάντα θέση όταν
χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο.
11. Η προσέλευση και η αποχώρηση από τους ορόφους των κτιρίων θα πρέπει να γίνεται
από τα κλιμακοστάσια. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα, εκτός κι
αν υπάρχει κινητικό πρόβλημα.
12. Πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή και ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους
κλειστούς χώρους του πανεπιστημίου (διάδρομο, πλατύσκαλο, σκάλες, φουαγιέ). Κατά
τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή στα αμφιθέατρα και τις
αίθουσες διδασκαλίας αλλά στον προαύλιο χώρο της Σχολής με την τήρηση των
αποστάσεων και αποφυγή συνωστισμού.
13. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποτών, αναψυκτικών, καφέ και όποιων τροφίμων στα
αμφιθέατρα, στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, για τον πρόσθετο λόγο ότι
δεν πρέπει (και για την δική σας ασφάλεια) να αφαιρείτε την μάσκα σας.
14. Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις
αίθουσες διδασκαλίας.

15. Θα γίνεται χρήση φυσικού αερισμού (με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα, εφόσον το
επιτρέπει ο καιρός) κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και των διαλειμμάτων ή
των συσκευών αποστείρωσης αέρα που βρίσκονται σε αίθουσες χωρίς δυνατότητα
φυσικού αερισμού. Ο κάθε διδάσκων είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα των παραθύρων
ώστε να ανανεωθεί ο αέρας στην αίθουσα.
16. Οι αίθουσες διδασκαλίας θα καθαρίζονται/απολυμαίνονται πέραν του συνήθους,
τουλάχιστον δυο φορές την ημέρα. Οι κοινόχρηστοι χώροι του Πανεπιστημίου,
ιδιαίτερα τα WC, θα τυγχάνουν ιδιαίτερα συχνού καθαρισμού.
Στόχος όλων μας είναι μια ασφαλής δια ζώσης διδασκαλία.
Καλή ακαδημαϊκή χρονιά με υγεία και ασφάλεια!

