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A. Γενικός Οδηγός Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID-19 στο ΑΞΙΚ 

 

Αν οποιοδήποτε άτομο θεωρείται ύποπτο / πιθανό ή έχει διαγνωστεί με COVID-19 τότε θα 

πρέπει να μένει σπίτι και να έρχεται σε επαφή με τον/την προσωπικό του γιατρό. Επίσης θα 

πρέπει να ενημερώνει το Ινστιτούτο για την εξέλιξη της υγείας του. 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύποπτο κρούσμα, το προσωπικό/φοιτητές θα πρέπει να 

διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και η κα. Ε. Ιωσήφ ή κα. Σάββα να  ενημερώσει άμεσα 

τη Γραμμή του Πολίτη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο τηλέφωνο 1420 (24ωρο), 

δίδοντας τις πιο κάτω πληροφορίες: 

 

1. Όνομα και Επίθετο φοιτητή/μέλους του προσωπικού 

2. Χώρα Προέλευσης 

3. Συμπτώματα φοιτητή/μέλους του προσωπικού 

4. Διεύθυνση εργασιακού χώρου 

 

Τα  συμπτώματα πού συνήθως εμφανίζονται είναι τα ακόλουθα: πυρετός, βήχας, πόνος 

στο στήθος, πονόλαιμος και διάρροια. 

 

Κατά την παρουσία του ασθενούς στον χώρο του Ινστιτούτου και μέχρι τη μεταφορά του 

στο Ιατρικό Κέντρο θα πρέπει να διασφαλίζονται τα ακόλουθα: 

 

1. Να απομονωθεί ο φοιτητής/μέλος του προσωπικού από τους άλλους φοιτητές/μέλη 

του προσωπικού στο προκαθορισμένο Δωμάτιο Α’ Βοηθειών, γραφείο ισογείου με 

αρ. 203 με τη σήμανση Δωμάτιο Α’ Βοηθειών.  

Η κα Ε. Ιωσήφ ή η κα Ι. Σάββα θα συνοδεύουν το άτομο στο Δωμάτιο Α’ Βοηθειών. 

Αν το κρούσμα αφορά φοιτητή θα ενημερώνεται άμεσα η κα Χ. Γεωργιάδη για να 

διευθετεί την μεταφορά των υπόλοιπων φοιτητών σε άλλο χώρο ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα. Επίσης θα ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση του Ινστιτούτου. 

 

2. Να αποφεύγεται η είσοδος στον χώρο όπου βρίσκεται το ύποπτο κρούσμα από τους  

υπόλοιπους φοιτητές/μέλη του προσωπικού. 

 

3. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα, γάντια) 

σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται και πρέπει να απορρίπτεται σε 

κάδο απόρριψης με κάλυμμα μετά τη χρήση.   

 

4. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού, τα χέρια πρέπει να πλένονται 

καλά με νερό και σαπούνι. Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το 

πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης. 
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5. Όλες οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία, ηρεμία και σεβασμό στα 

προσωπικά δεδομένα του φοιτητή/μέλους του προσωπικού. 

 

6. Μετά τη μεταφορά του ύποπτου κρούσματος, θα πρέπει να γίνει σχολαστικός 

καθαρισμός και απολύμανση του Δωματίου Α’ Βοηθειών, καθώς και όλων των 

χώρων όπου διακινήθηκε το ύποπτο κρούσμα καθώς και απολύμανση όλων των 

χώρων του Ινστιτούτου. 

 

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ύποπτου κρούσματος σε θετικό κρούσμα COVID-19, θα 

πρέπει να προβούμε στις πιο κάτω ενέργειες: 

 

 Απομόνωση όλων των χώρων που χρησιμοποιήθηκαν από το άτομο που 

επιβεβαιώθηκε θετικό με COVID-19 καθώς και απολύμανση όλων των χώρων του 

Ινστιτούτου. 

 Οι πόρτες και τα παράθυρα των πιο πάνω χώρων θα πρέπει να παραμείνουν 

ανοικτά για συστηματικό και επαρκή αερισμό.  

 Σχολαστικός καθαρισμός των χώρων μετά από 24ωρο αερισμό τους. Θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση σε επιφάνειες που χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces), 

όπως σε πόμολα, γραφεία, έπιπλα, βρύσες, θρανία κλπ. με καθαριστικό διάλυμα 

(είτε αλκοολούχο διάλυμα είτε αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης 1/99). 

 Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου ενημερώνει άμεσα το ΥΠΠΑΝ.  

 Ενημερώνονται οι συμφοιτητές/μελη του προσωπικού και υπενθυμίζονται τα 

μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά του COVID-19, καθώς και των 

συμπτωμάτων της λοίμωξης.  

 

Β. Οδηγίες προς Φοιτητές  

 

 Οι μετακινήσεις εντός του ιδρύματος πρέπει να περιορίζονται στις αναγκαίες. 

 Κατά προτίμηση τα διαλείμματα θα πρέπει να γίνονται σε ανοικτούς χώρους όπου 
θα τηρείται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ατόμων. 

 Η πρόσβαση από τους φοιτητές στα γραφεία, όπως Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας 
και Λογιστήριο, θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατό και να επιλέγονται 
προκαθορισμένα ραντεβού ή και τηλεφωνική/ηλεκτρονική επικοινωνία.  

 Οι επαφές καθηγητών-φοιτητών εκτός μαθήματος να γίνονται κατά το δυνατό μέσω 
διαδικτυακών εργαλείων ή τηλεφωνικώς με προκαθορισμένο ραντεβού. 

 Η χρήση τουαλέτας θα πρέπει να γίνεται χωρίς συνωστισμό.  

 Φοιτητές/τριες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (όπως αυτές έχουν 
καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας) θα πρέπει να καταθέσουν στην Υπηρεσία 
Φοιτητικής Μέριμνας σχετική τεκμηριωμένη ιατρική βεβαίωση μέχρι τις 10.9.20 για 
πρωτοετείς και 8.10.2020 για δευτεροετείς/τριτοετείς  ούτως ώστε να γίνουν 
ειδικές ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους. 
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1.  Οδηγίες προς φοιτητές για μέτρα ατομικής υγιεινής κατά τη διάρκεια των θεωρητικών 

μαθημάτων στις τάξεις 

 

 χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους. Την 

ευθύνη εφαρμογής του μέτρου θα έχει ο/η διδάσκων/ουσα (για την απορρίψη των 

μασκών υπάρχουν ειδικοί κάδοι) 

 χρήση αντισηπτικού στην είσοδο/έξοδο από την τάξη και υγιεινή των χεριών κατά 

το μάθημα  

 τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των φοιτητών (ένος μέτρου μεταξύ φοιτητών και ο 
χώρος διακίνησης του/της εκπαιδευτικού θα πρέπει να απέχει δύο μέτρα από τους 
φοιτητές) 

 συστηματικός και επαρκής αερισμός του χώρου κατά τη διάρκεια του μαθήματος – 
(ανοικτά παράθυρα) 

 αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων 
προσωπικών αντικειμένων 

 τακτικό και καλό πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 
20’’, πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό 
στέγνωμα χεριών με χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους σε κάδο 
απορριμμάτων 
 

2. Οδηγίες προς φοιτητές και εκπαιδευτές για τη χρήση των εργαστηρίων και του 

εκπαιδευτικού εστιατορίου 

 

 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του 

κινδύνου μόλυνσης από τον ιό. 

 Τα άτομα πρέπει να αποφεύγουν  να  ομιλούν, να βήχουν ή να εισπνέουν-εκπνέουν 

βαθιά κατά τον χειρισμό των τροφίμων.  

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος 

του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να 

απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους ειδικούς κάδους 

απορριμμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται αλλαγή γαντιών μετά 

από το πλύσιμο και απολύμανση χεριών.  

 Τακτικό πλύσιμο των χεριών των ατόμων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 

δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χαρτί μιας χρήσης, το οποίο θα 

απορρίπτεται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να 

γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση 

της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των 

χεριών.  

 Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να ενημερώνουν το Ινστιτούτο 

και να μην προσέρχονται στο μάθημα, αν πρόκειται για φοιτητές, ή στην εργασία, 

αν πρόκειται για διδάσκοντες, μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων.  
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Τα άτομα στο χώρο των εργαστηρίων θα πρέπει να φορούν μάσκα, ακολουθώντας τις πιο 

κάτω οδηγίες:  

 

i. Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη, όπως χειρουργικές μιας χρήσης ή ρούχινες 
μάσκες οι οποίες αφού απολυμανθούν μπορούν να χρησιμοποιούνται ξανά. 

ii.  Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο, ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο και 
τη μύτη.  

iii. Να αλλάζεται/πλένεται συχνά, ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του 
χρόνου εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ.).   
 

 

Τα άτομα θα πρέπει να φορούν γάντια, ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες: 

 
i. Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για 

τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε.  
 

ii. Φοράτε το σωστό μέγεθος. 
 

iii. Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την 
τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες.   

 
iv. Δεν θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια.   

 
v. Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει 

να αντικαθίσταται.  
 

vi. Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως.   
 

vii. Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα. Κάθε φορά που αλλάζετε γάντια, 
πετάτε τα χρησιμοποιημένα.   

 
viii. Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά, πιάνοντάς το από τη μανσέτα.  

 
ix. Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια 

όταν αφαιρεθούν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας.   
 

3. Κανονισμοί λειτουργίας εκπαιδευτικού εστιατορίου σε συνθήκες κορωνοϊού 

 

 Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι είναι 10.  

 

 Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και όπου εφαρμόζεται στις εξόδους όλων 

των υποστατικών, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος (με αντλία έγχυσης και βάση) 

για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση.  
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 Οι φοιτητές που εξυπηρετούν τους «πελάτες» να περιορίσουν στον βαθμό που είναι 

δυνατόν τη συνομιλία μαζί τους.   

 

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών από όλο το προσωπικό.  

  

 Ο κατάλογος-μενού θα πρέπει να απολυμαίνεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση. 

 

 Συστήνεται όπως αλλάζονται τα τραπεζομάντηλα μετά από κάθε χρήση.  

 

 Μετά από κάθε αποχώρηση «πελατών», τα τραπέζια θα πρέπει να καθαρίζονται και 

να απολυμαίνονται.  

 

 Επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών, νοουμένου ότι διασφαλίζεται η εισαγωγή 

φρέσκου αέρα, είτε με τη χρήση μηχανικών συστημάτων είτε με φυσικό τακτικό 

αερισμό του χώρου.   

 

 

4. Οδηγίες λειτουργίας Βιβλιοθήκης σε συνθήκες κορωνοϊού 
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 Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στον χώρο 

της Βιβλιοθήκης θα είναι 12 άτομα. 

 

 χρήση αντισηπτικού στην είσοδο/έξοδο από την  βιβλιοθήκη και υγιεινή των χεριών 

κατά τη διάρκεια παραμονής στη βιβλιοθήκη.  

 

 Χρήση γαντιών και μάσκας όπου χρειάζεται από το προσωπικό κατά την 

εξυπηρέτηση του κοινού. 

 

 Να ακολουθούνται οι σημάνσεις για την τήρηση αποστάσεων 2 μέτρων. 

 

 Να αποφεύγεται η άσκοπη επαφή με επιφάνειες και αντικείμενα στον χώρο. 

 

 Να διαλέγετε μόνο τα βιβλία που χρειάζεστε και μην τα ανατοποθετείτε στα ράφια.   

 

 Να αποφεύγεται η κοινή χρήση γραφικής ύλης.  

 

Γ. Οδηγίες στα Φοιτητές στα Αγγλικά – Student Guidelines  
 

If a student shows symptoms matching those of coronavirus (COVID-19), he/she will be asked to go 

home and get tested. If a student has been diagnosed with coronavirus, he/she should inform the 

Institute about the development of their health. 

General Guidelines 

 Unnecessary movement within the institute should be limited to what is necessary. 

 Break-times should be taken in open spaces and social distancing should be kept at 
all times.  

 Students should minimise their visits to the administrative offices (Student Welfare 
Office and the Accounting Office), and should only do so after pre-arranged 
appointments. They can also contact the officers by phone or email.  

 Out-of-class teacher-student contact should be made using email and phone calls.  

 Overcrowding at the toilets should be avoided.  

 Students belonging to vulnerable population groups (as defined by the Ministry of 
Health) should submit relevant documentation to the Student Welfare Service, so 
that special arrangements can be made for attending their courses. 

 

1. Instructions to students for following correct personal hygiene measures during theoretical 

classes in the classroom 

 
 Wearing of protective masks (there are special bins for disposing of masks). Teachers 

are responsible for enforcing this measure.  
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 Hand disinfection is essential before entering the library and hand hygiene should be 

followed during the entrance and exit from the classroom  

 Keeping distances between classmates and teachers (one metre between classmates 

and 2 metres between teacher and students) 

 Ventilating classrooms systematically  and adequately during and after lessons – 

(open windows) 

 Avoiding the sharing of pencils, pens, markers and other personal items 

 Washing hands regularly with liquid soap and water, for at least 20 '' before eating 

and after going to the toilet, and drying hands carefully with disposable paper towels 

which should be discarded in waste paper bins.  

 

2. Guidelines to be followed by Instructors and Students in Culinary Arts Labs and the 

Student Training Restaurant 

 

 

Avoid touching your face, including eyes, nose and mouth 

Avoid touching your eyes, nose and mouth at all times. It's easy to touch a surface that may 

be contaminated with the virus and then unknowingly touch your face.  

 

Avoid talking during food preparation 

Avoid talking, coughing, or inhaling or exhaling deeply while handling food. Limit 

conversations to those essential for the completion of assigned work. 

 

Cover your cough or sneeze 

Use a tissue to cover your mouth and nose when you cough and sneeze and then throw it 

away in the special bins provided. Wash your hands immediately after. You can also cough 

or sneeze into your elbow. This helps prevent respiratory droplets from spreading to those 

in close contact with you. In such cases, you should dispose of your gloves, wash your hands 

and disinfect them.  

 

Wash your hands often and correctly 

Implement regular hand washing with soap and water for at least 20 seconds followed by 

careful drying of hands with disposable paper, which should be disposed of in the bin. Hand 

washing should be performed after contact with respiratory secretions and after using the 

toilet. It should be noted that gloves do not replace hand washing. 

 

Stay home if you're ill 

Both instructors and students with symptoms of respiratory infection should inform the 

Institute and should not come to work or come to class until the symptoms have cleared.  

 

 

Individuals in the lab should wear a mask at all times, and follow the instructions below: 
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 The face mask should be of a suitable size (single-use surgical masks or cloth masks that 

can be washed and disinfected)  

 The face mask should cover both the mouth and nose ensuring there are no gaps 

between your face and the mask 

 Change your mask frequently so that it does not become a source of germs 

(Staphylococcus, etc.) 

 

Instructions on wearing gloves: 

 Before wearing gloves, always wash your hands with soap for at least 20 seconds, and 

then wipe them dry. 

 Wear the right size gloves. 

 Gloves should be removed every time you use the toilet, eat or after handling rubbish or 

cleaning. 

 You should not touch your face while wearing gloves. The gloves could give you a false 

sense of security – and you end up touching everything you please, including your face, 

leading to self-contamination.  

 Gloves worn while handling money should be replaced. 

 Replace damaged or torn gloves immediately. 

 Do not reuse worn gloves. Every time you change gloves, discard the used ones in a 

waste bin. 

 Remove each glove separately, grasping the outside of the one glove at the wrist. Do not 

touch your bare skin. Remember to wash your hands after removing the gloves.  

 Wash your hands even if you are wearing gloves, as infected gloves can transmit the 

virus to your hands when removed. 

 

3. Regulations for the operation of the student training restaurant under COVID-19 

conditions  

 

 The maximum number of people per table should not exceed 10. 

 

 Hands should be cleaned with an alcohol-based hand sanitiser placed in bottle pump 

dispensers at the entrance and the exit of the student training restaurant.  

 

 Students serving "customers" should limit conversation with them as much as 

possible.  

 

 The wearing of masks and gloves by all is mandatory.  

 

 The menu contained in a plastic folder with plastic sheets, should be thoroughly 

disinfected after each use. 
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 It is recommended to change the tablecloths after each use. 

 

 After each "customer" leaves, the tables should be cleaned and disinfected. 

 

 The use of air conditioners is allowed provided fresh air enters the room, either 

through the use of mechanical systems or by natural regular ventilation of the space. 

 

 

 

 

4. Library services during COVID-19 
 

 
 The maximum number of persons allowed in the Library at one time is 12. 

 

 Hand disinfection is essential before entering the library and hand hygiene should be 
followed during the entrance and exit from the library.  
 

 The librarian should wear a mask and gloves when serving the public. 
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 Library users should: 
 

o  Keep social distances of 2 meters. 
 

o Avoid unnecessary contact with surfaces and objects in the space. 
 

o Pick only the books they need and do not re-shelve books 
 

o Avoid sharing stationery. 


