
Ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών - Οδηγίες για θετικό κρούσμα covid-19 και 
διευκρινίσεις 
 
1. Υποχρεωτική η σωστή χρήση της μάσκας και να μην υπάρχει συνωστισμός  στην αίθουσα. 
 
2. Η πιστοποίηση ενός  θετικού δείγματος  πρέπει να γίνεται είτε με μοριακό τεστ (PCR) είτε 
με RAPID TEST και όχι με SELF TEST. Στην περίπτωση θετικού  RAPID TEST δεν απαιτείτε 
επιβεβαίωση με μοριακό έλεγχο. 
 
3. Το RAPID TEST θα πρέπει να διενεργείται είτε από τις ειδικές μονάδες του ΕΟΔΥ, είτε από 
εξωτερικό εργαστήριο και το θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να καταχωρείται στο ειδικό 
μητρώο ασθενών Covid από αυτόν που διενεργεί την εξέταση. 
 
4. Η-ο φοιτήτρια/φοιτητής που διαπιστώνεται θετική/ός, μπαίνει σε 14ημερη καραντίνα και 
επανέρχεται στα φοιτητικά της/του καθήκοντα μετά από 14ημέρες, ανεξάρτητα από το αν 
είναι η όχι εμβολιασμένος. Στο διάστημα αυτό θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία 
της/του από τις διδακτικές της/του υποχρεώσεις. 
 
5. Κατά την επιστροφή του στα φοιτητικά του καθήκοντα δεν απαιτείται  η  διενέργεια 
εργαστηριακού ελέγχου (ΜΟΡΙΑΚΟΥ Η RAPID TEST). 
 
6. O θετικός στην COVID-19 λοίμωξη οφείλει να ενημερώσει τον διδάσκοντα του, ο οποίος 
θα ενημερώσει τον υπεύθυνο Covid του τμήματος και εκείνος με τη σειρά τους διδάσκοντες 
του φοιτητή έως και 3  ημέρες πριν το θετικό τεστ. 
 
7. Παράλληλα θα ενημερωθούν με  e-mail και  όλοι οι φοιτητές των αντιστοίχων τμημάτων 
για την παρουσία θετικού περιστατικού. Εννοείται πως η ενημέρωση είναι ανώνυμη για την 
προστασία  των προσωπικών δεδομένων του φοιτητή. 
 
8. Δεν απαιτείται καραντίνα και η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου από τους διδάσκοντες 
και από τους φοιτητές, που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με το θετικό κρούσμα,  παρά μόνο 
εάν παρουσιάσουν ειδική συμπτωματολογία.  Στην περίπτωση που ο έλεγχος πιστοποιήσει 
θετικό κρούσμα, μόνο τότε αυτό μπαίνει σε καραντίνα 14 ημερών. 
 
9. Ο υπεύθυνος  COVID κάθε τμήματος  ή σχολής υποχρεούνται να ενημερώνει 
εβδομαδιαίως (ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τον Πρόεδρο της υγειονομικής επιτροπής, 
Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Νάτση, έτσι ώστε να ληφθούν όπου κρίνει απαραίτητο τα 
κατάλληλα μέτρα. O υπεύθυνος θα ενημερώσει το μέλος της Υγειονομικής Επιτροπής όταν 
είναι επείγον. 
 


