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Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του ΕΠΚ παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις επίσημες ανακοινώσεις 

της Κυπριακής Κυβέρνησης σε συνεννόηση με την Galileo Global Education και θα αναθεωρεί ανάλογα αυτό τον οδηγό με οποιαδήποτε 

επιπρόσθετα μέτρα ή ενέργειες. 
 

Αυτό το πρωτόκολλο είναι ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη του 

προσωπικού και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Αναπαραγωγή ή φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε μέρους αυτού του πρωτοκόλλου 

απαγορεύεται εκτός και αν χορηγηθεί άδεια.  
 

Πνευματικά δικαιώματα 2022 - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
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A. Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις: 

1. Όλοι οι φοιτητές συν το διοικητικό και το ακαδημαϊκό προσωπικό πρέπει να συμβουλευτούν το 

«EUC. 12. Πρωτόκολλο Ασφαλείας Ελέγχου Εισόδου». 

 

B. Πριν και κατά την διάρκεια μαθημάτων σε εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας: 

1. Η χρήση του κλιμακοστασίου είναι ασφαλέστερη από την χρήση του ανελκυστήρα. Ο αριθμός 

των ατόμων εντός του ανελκυστήρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο (2) κάθε φορά. 

2. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που επιτρέπεται ανά εργαστήριο ή αίθουσα διδασκαλίας είναι 

καθορισμένος από τα τελευταία μέτρα που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας. Κάθε 

περίπτωση θα εξετάζεται ανεξάρτητα σύμφωνα με το μέγεθος του κάθε δωματίου προκειμένου 

να διασφαλιστούν οι ασφαλείς αποστάσεις και η ασφάλεια και η υγεία φοιτητών και 

διδασκόντων.  

3. Διατηρήστε τα παράθυρα ελαφρώς ανοικτά ενόσω τα κλιματιστικά βρίσκονται σε λειτουργία, για 

ενίσχυση του εξαερισμού με φρέσκο αέρα. Αν το σύστημα κλιματισμού διαθέτει την επιλογή 

ανακύκλωσης αέρα, μην την ενεργοποιήσετε. 

4. Τα συστήματα εξαερισμού θα ξεκινούν την λειτουργία τους μια ώρα πριν και θα συνεχίζουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του κάθε κτιρίου. 

5. Θα υπάρχει ασφαλής απόσταση τουλάχιστον 2m μεταξύ των φοιτητών όταν κάθονται.  

6. Η χρήση μάσκας προσώπου, καλύπτοντας μύτη και στόμα, είναι υποχρεωτική σε όλους τους 

κλειστούς για όλα τα πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω. Συνιστάται η χρήση χειρουργικών 

μασκών αντί των υφασμάτινων. 

7. Η κοινή χρήση στυλό, μολυβιών, χαρτιών και άλλης γραφικής ύλης ή προσωπικών υλικών μεταξύ 

φοιτητών και/ή ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού απαγορεύεται αυστηρά. Το πλύσιμο των 

χεριών συνιστάται μετά από επαφή με αντίγραφα και έγγραφα ή άλλα αντικείμενα και 

επιφάνειες κοινής χρήσης (π.χ., επιφάνειες εργασίας, διακόπτες, κ.λπ.). 

8. Άτομα που έχουν δυσκολία στην αναπνοή ή/και δυσκολίες στις κινήσεις τους ή/και χρειάζονται 

ειδική βοήθεια γενικότερα μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση χρήσης μάσκας. 

Κάποιος/α φοιτητής/τρια ή/και εκπαιδευτής/τρια μπορεί να αιτηθεί εξαίρεση από τη χρήση 
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μάσκας για ιατρικούς λόγους, αποστέλλοντας αίτημα με κατάλληλη τεκμηρίωση στο γραφείο HSE 

& Security (email: m.mavrou@euc.ac.cy) για περαιτέρω αξιολόγηση. 

9. Σε περίπτωση ενός πειράματος, οι διδάσκοντες θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έχοντας ως 

προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των φοιτητών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κάθε εργαστηρίου. 

10. Όλοι οι φοιτητές και καθηγητές / διδάσκοντες πρέπει να φοράνε εργαστηριακή ρόμπα ασφαλείας 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του εργαστηρίου που βρίσκονται, η οποία αναρτάται έξω από 

κάθε εργαστήριο. 

11. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όλα  τα άτομα πρέπει να αποφεύγουν τον συνωστισμό, να 

διατηρούν κατάλληλες αποστάσεις και να προτιμούν ανοικτούς (εξωτερικούς) χώρους. 

12. Πληροφορίες πάνω στην απολύμανση χεριών σύμφωνα με τον WHO αλλά και στη σωστή χρήση 

και απόρριψη της μάσκας παρέχονται συνέχεια στους φοιτητές. 

13. Ο προγραμματισμός των εργαστηρίων είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει 

επαρκής χρόνος για την εναλλαγή των εργαστηρίων και να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε 

κοινόχρηστους χώρους και δωμάτια διδασκαλίας.  

14. Όλα τα εργαστήρια απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από εκπαιδευμένο προσωπικό 

με ειδικό εξοπλισμό εγκεκριμένο από τις υγειονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. 

 

C. Χρήση τουαλετών: 

1. Οι τουαλέτες είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα αναλώσιμα υπό την ευθύνη του Τμήματος 

Καθαριότητας (νερό, σαπούνι και αντισηπτικά υγρά) για απολύμανση των χεριών. Ο μέγιστος 

αριθμός των προσώπων μέσα στις τουαλέτες δεν πρέπει να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο.   

2. Πριν την χρήση τουαλέτας, απολυμάνετε τα χέρια σας με τη χρήση υγρού απολυμαντικού. 

3. Αποφύγετε τον συνωστισμό όταν χρησιμοποιείτε την τουαλέτα. 

4. Κάντε πλύσιμο χεριών με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν και μετά τη 

χρήση τουαλέτας.  

5. Για το στέγνωμα των χεριών, προτιμήστε τις χαρτοπετσέτες μιας χρήσης.  

6. Κρατήστε το καπάκι κλειστό όταν ξεπλένετε τη λεκάνη για αποφυγή εξάπλωσης σταγονιδίων. 

7. Διατηρήστε την τουαλέτα επαρκώς εξαερισμένη. 
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D. Φεύγοντας από τις εγκαταστάσεις: 

1. Υπάρχει ένας κλειστός κάδος με πετάλι τοποθετημένος έξω από την πόρτα εξόδου κάθε κτιρίου 

για την ασφαλή απόρριψη του χρησιμοποιημένου προστατευτικού εξοπλισμού, εάν είναι 

απαραίτητο. 

 

E. Έκτακτη Κατάσταση: 

1. Σε περίπτωση ύποπτου ή θετικού κρούσματος, το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης θα 

εφαρμοστεί από το νοσηλευτικό προσωπικό του Γραφείου Πρώτων Βοηθειών.  

2. Αν ένα άτομο παρουσιάζει σημάδια ή συμπτώματα που σχετίζονται με τον ιό COVID-19 όταν 

φθάσουν σε οποιοδήποτε από τα καθορισμένα σημεία εισόδου/εξόδου των εγκαταστάσεων, το 

νοσηλευτικό προσωπικό του Γραφείου Πρώτων Βοηθειών είναι κατάλληλα προετοιμασμένο και 

επαρκώς εξοπλισμένο να δράσει ανάλογα σε στενή επικοινωνία με το γραφείο HSE & Security. 

Σημειώσεις: 

 Το προσωπικό καθαριότητας απολυμαίνει συχνά όλες τις επιφάνειες, ειδικά τους χώρους μελέτης, 

τους πάγκους υποδοχής και τις τουαλέτες, για να διατηρήσουν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.  

 Το νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό ασφαλείας θα επιβλέπουν την διασφάλιση της 

συμμόρφωσης όλων με τα μέτρα που αναγράφονται σε αυτό το πρωτόκολλο.  

 Οι οθόνες τηλεόρασης που λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων παρουσιάζουν σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με τον COVID – 19 όπως συμπτώματα, προστατευτικά μέτρα και τη σωστή 

μέθοδο πλυσίματος και απολύμανσης των χεριών.  

 Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για κατάλληλο πλύσιμο των χεριών μέσα στις τουαλέτες και στα 

καθορισμένα σημεία εισόδου/εξόδου των κτιρίων.  

 


