Welcome back to campus
#EUCReturns2021
#StayHealthyEUC

European University Cyprus is looking forward to welcoming
new and returning students for the Fall Semester 2021.
Your safety and well-being—and that of the whole university
community—is our top priority, so we have taken great care
to ensure a smooth start.
Have a great academic year and see you on campus!

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανυπομονεί να καλωσορίσει
τη φοιτητική του κοινότητα για την έναρξη του Φθινοπωρινού
Εξαμήνου 2021.
Η ασφάλεια σας είναι η ύψιστη προτεραιότητα μας, γι’ αυτό το
λόγο έχουμε φροντίσει ώστε να έχουμε όλοι μας ομαλή αρχή.
Ευχόμαστε σε όλους τους φοιτητές καλό ακαδημαϊκό έτος!
Ανυπομονούμε να σας δούμε στην Πανεπιστημιούπολη!

Access to Campus
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Students can enter
the campus only from
the designated points
of entry, presenting
a SafePass

1. Stairs next to the Open
Amphitheatre
2. Main Entrance to the
Administration Building
3. Entrance to the Student
Advising Center
4. Entrance to the Rectorate
Offices
5. Entrance to the Cafeteria
6. Entrance to the Cyprus
College Offices

Οι φοιτητές μπορούν
να εισέλθουν στην
πανεπιστημιούπολη
μόνο από τα
καθορισμένα σημεία
εισόδου με τη χρήση
SafePass

1. Σκάλες δίπλα από το
Ανοικτό Αμφιθέατρο
2. Κεντρική Eίσοδος Κτίριο Διοίκησης
3. Είσοδος Γραμματείας
4. Είσοδος Πρυτανείας
5. Είσοδος Καφετέριας
6. Είσοδος Γραφεία
Cyprus College

Protect yourself and others
Present your SafePass with a valid ID or passport before entering
The SafePass requirements are:
1. A vaccination certificate for COVID-19 with at least one dose administered, provided that three weeks have elapsed since the vaccination date, OR
2. Official documentation in the case of persons who contracted COVID-19 within the last six months of initially being diagnosed as positive, OR
3. A negative COVID-19 laboratory test or rapid antigen test result carried out within the last 72 hours

Παρουσιάστε το SafePass σας με ταυτότητα ή διαβατήριο πριν εισέλθετε
Προϋποθέσεις SafePass είναι οι πιο κάτω:
1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού με τουλάχιστον μία δόση, εφόσον έχουν παρέλθει τρεις εβδομάδες από την ημερομηνία του εμβολιασμού, ή
2. Αποδεικτικό νόσησης COVID-19 εντός των τελευταίων 6 μηνών, ή
3. Αρνητικό εργαστηριακό τεστ (PCR) ή Rapid Test με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών

Please wear a mask before entering
Απαραίτητη η χρήση μάσκας πριν εισέλθετε
2m

Please keep a safe distance from others
Κρατήστε ασφαλή απόσταση από τους άλλους
Please use hand sanitizer frequently
Hand sanitizers have been installed at all entrances and at many other locations on campus

Συχνή χρήση αντισηπτικού
Αντισηπτικό χεριών θα βρείτε σε όλες τις εισόδους του πανεπιστημίου καθώς και σε πολλά άλλα σημεία

Have a great academic year!

