
Μζτρα Προςταςίασ κατά του SARS-CoV-2

Οδθγίεσ προσ τουσ φοιτθτζσ



Γνωρίηοντασ τον εχκρό…

• Νόςοσ:

Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)

• Ιόσ:

Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

• Ζναρξθ πανδθμίασ:

Δεκζμβριοσ 2019

Wuhan, Hubei, China





Νομοκεςία



Στα ΑΕΙ ανάλογα με το επιδθμιολογικό επίπεδο:

Επίπεδο 3:
• Τα μακιματα γίνονται με φυςικι 

παρουςία δια ηϊςθσ μόνο για μζχρι 
50 άτομα (εφόςον θ χωρθτικότθτα το 
επιτρζπει) διαφορετικά με τθλε-
εκπαίδευςθ

• Η κλινικι άςκθςθ, τα εργαςτιρια και 
θ φροντιςτθριακι άςκθςθ ςε ομάδεσ 
μζχρι 30 φοιτθτζσ

• Οι εξετάςεισ γίνονται με φυςικι 
παρουςία ζωσ 50 άτομα εφόςον το 
επιτρζπει θ χωρθτικότθτα του 
αμφικεάτρου ι τθσ αίκουςασ

Επίπεδο 4:
• Τα μακιματα γίνονται μόνο με τθλε-

εκπαίδευςθ
• Αναςτζλλεται κάκε εκπαιδευτικι 

δραςτθριότθτα με φυςικι παρουςία
• Αναςτζλλεται κάκε εξζταςθ με 

φυςικι παρουςία, θ λειτουργία 
βιβλιοκθκϊν, αναγνωςτθρίων, 
αικουςϊν Η/Υ, θμερίδων, ςυνεδρίων



Περίοδοσ 6/11/20 ζωσ 30/11/20



Βαςικι Δζςμθ Μζτρων Πρόλθψθσ

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ του Τμιματοσ:

• Χριςθ μάςκασ παντοφ

• Φυςικι απόςταςθ (κατά 

προτίμθςθ τουλάχιςτον 2μ)

• Υγιεινι χεριϊν

• Αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ 



Σωςτι χριςθ μάςκασ 
(υφαςμάτινθ ι απλι χειρουργικι)









Οδηγίες εφαρμογής 
• εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν πριν τθν τοποκζτθςθ τθσ μάςκασ 
• εφαρμογι τθσ μάςκασ ςτο πρόςωπο ζτςι ϊςτε να καλφπτει πλιρωσ τθ μφτθ, το ςτόμα και το πθγοφνι 
(ςτακερά, χωρίσ κενά) 
• πίεςθ του μεταλλικοφ ςτοιχείου ςτθ ράχθ τθσ μφτθσ 
• αςφάλιςθ με τα κορδόνια ςτθ μεςότθτα του πίςω μζρουσ τθσ κεφαλισ και του λαιμοφ. Εάν πρόκειται για 
μάςκα με ελαςτικοφσ βρόγχουσ αυτοί εφαρμόηονται γφρω από τα αυτιά 
• αποφυγι επαφισ τθσ μάςκασ μετά τθν τοποκζτθςθ, αλλιϊσ εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν πριν και 
μετά τθν επαφι 
• αφαίρεςθ τθσ μάςκασ πιάνοντασ μόνο τα κορδόνια πρϊτα από κάτω και μετά από πάνω. Εάν πρόκειται για 
μάςκα με ελαςτικοφσ βρόγχουσ αφαιρείται πιάνοντασ ταυτόχρονα τουσ βρόγχουσ, προςοχι! 
• απόρριψθ ςτον κάδο
• εφαρμογι τθσ υγιεινισ των χεριϊν 
• αποφυγι επαναχρθςιμοποίθςθσ τθσ μάςκασ (είναι μιασ χριςθσ) 
• αφαίρεςθ, απόρριψθ και αλλαγι ςτθν περίπτωςθ που είναι ρυπαρι ι κατεςτραμμζνθ







Υγιεινή των Χεριών





Χριςιμοι ςφνδεςμοι με οδθγίεσ

• https://www.youtube.com/watch?v=_SDYqc86I2A

• https://www.youtube.com/watch?v=XtWHM9rvXHk

• https://www.youtube.com/watch?v=AEyNFMajgVI

• https://www.youtube.com/watch?v=3NPUkFPL0cQ&t=6s

• https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
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