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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 

 

 Σημειώνεται ότι το παρόν Πρωτόκολλο και οι οδηγίες που εμπεριέχει είναι συμπληρωματικές και 

δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται είτε στον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο, είτε 

στον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο, είτε στα Διατάγματα και Δελτία Τύπου που εκδίδονται από την 

Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας στη βάση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.  

 

Γενικά Μέτρα 

 Ο καθηγητής/ρια  να φροντίζει όπως αποφεύγεται η συνάθροιση κατά την είσοδο και έξοδο από τον 

χώρο διδασκαλίας, όπως επίσης και για τον αερισμό του χώρου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

και του διαλείμματος.  

Στις αίθουσες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων, η απόσταση μεταξύ των 

φοιτητών/ριων πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) μέτρο μεταξύ τους και ο χώρος διακίνησης 

του/της εκπαιδευτικού θα απέχει δύο (2) μέτρα από τους φοιτητές/φοιτήτριες.  

Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και άνω σε 

εσωτερικούς χώρους. 

 Στον χώρο εκπαίδευσης, θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός και επαρκής αερισμός (π.χ. ανοικτά 

παράθυρα). Σε ό,τι αφορά στα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες, να τηρούνται οι οδηγίες της 

Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας (Η.Μ.Υ.) και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.  

 

Μετακινήσεις  

Να τηρούνται τα μέτρα αποστασιοποίησης και να αποφεύγεται ο συνωστισμός.  

Για φοιτητές/ριες που διακινούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ισχύουν οι κατευθυντήριες 

οδηγίες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συστήνεται η χρήση προστατευτικής 

μάσκας για τους εργαζόμενους και τους επιβάτες. Να παραμένουν ανοικτά παράθυρα και να 

τηρούνται, κατά το δυνατό, οι αποστάσεις. 

 

Να τηρούνται  τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 



Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων πριν την έναρξη των εργασιών και 

μαθημάτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας - Παράρτημα 2 «Καθαρισμός και 

Απολύμανση» και Παράρτημα 3 «Τουαλέτες».   

Να υπάρχουν αποθέματα όλων των αναγκαίων υλικών και εξοπλισμού, για την προστασία των 

φοιτητών και των υπαλλήλων του ιδρύματος (αντισηπτικά, μάσκες).  

Να υπάρχει τοποθετημένο ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα ασφαλείας σε εμφανείς χώρους του ΙΑΕ. 

 Συστήνεται ο καθημερινός αυτοέλεγχος συμπτωμάτων για φοιτητές/τριες και εργαζομένους 

σύμφωνα με τη «Λίστα Κλινικών Συμπτωμάτων για Καθημερινό Αυτοέλεγχο» (Παράρτημα). Επί 

εμφάνισης συμπτωμάτων συστήνεται η παραμονή στο σπίτι και η ενημέρωση του ΙΑΕ και του 

διοικητικού υπεύθυνου του ΙΑΕ για το θέμα.  

 Αρχείο Επισκεπτών:  Να τηρείται ημερολόγιο εισόδου επισκεπτών και καταγραφή του χώρου που 

επισκέφθηκαν και του ατόμου με το οποίο ήρθε σε επαφή. 

Εμφάνιση συμπτωμάτων στην εργασία/μάθημα: Συστήνεται να υπάρχει και να καθοριστεί ειδικός 

χώρος, ο οποίος να αερίζεται επαρκώς, όπου εάν ένα άτομο/φοιτητής/ρια εμφανίσει κατά τη 

διάρκεια εργασίας ή μαθήματος συμπτώματα, να απομονώνεται άμεσα και να έρχεται σε 

επικοινωνία με τον/την προσωπικό του/της ιατρό. Στη συνέχεια θα πρέπει να απομονωθεί στο σπίτι 

του, ακολουθώντας τις ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

Ο Λειτουργός Ασφάλειας του ΙΑΕ θα πρέπει να αποστέλλει κατάλογο με τις επαφές (αρχείο EXCEL) 

σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. 

 

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών:  

1. Αίθουσες διδασκαλίας  

(i) Οι αίθουσες θα πρέπει να καθαρίζονται πριν και μετά από την είσοδο των φοιτητών/ριών, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας Παράρτημα 2 «Καθαρισμός και Απολύμανση».  

(ii) Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται παντού και να εστιάζεται σε όλες τις επιφάνειες που 

χρησιμοποιούνται συχνά, όπως τα γραφεία, τα πόμολα και όλα τα έπιπλα (θρανία, καρέκλες κα) 

 (iii) Είσοδος/Έξοδος στους χώρους με εφαρμογή υγιεινής των χεριών: Τοποθέτηση αλκοολούχων 

διαλυμάτων στην είσοδο και αποφυγή συνωστισμού (με περιεκτικότητα αλκοόλης >60%) 

 (iv) Πρέπει να υπάρχει συνεχής επαρκής αερισμός (ανοικτά παράθυρα) τόσο κατά τη διάρκεια 

διδασκαλίας όσο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων  

(v) Θα πρέπει να τηρείται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ φοιτητών/ριών ενός (1) μέτρου και δύο (2) 

μέτρα για τους καθηγητές/τριες.  

(vi) Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και άνω 

σε εσωτερικούς χώρους. 

(vii) Συστήνεται να μην γίνεται κατά το δυνατό ανταλλαγή υλικού ή αντικειμένων. Σε κοινόχρηστα 

αντικείμενα πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές  να γίνεται τακτικός καθαρισμός τους με αλκοολούχα 

διαλύματα από το προσωπικό καθαρισμού. 

  



2. Ενδιάμεσα των Μαθημάτων  

(i) Οι μετακινήσεις των φοιτητών/ριών μεταξύ αιθουσών να περιορίζονται στις απαραίτητες και να 

υπάρχει οργανόγραμμα ώστε να μην συναθροίζονται στους κοινόχρηστους χώρους.  Όπου είναι 

απαραίτητες, τότε να γίνονται με τήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ ατόμων και χωρίς να 

δημιουργείται συνωστισμός. 

(ii) H χρήση τουαλέτας πρέπει να γίνεται χωρίς συνωστισμό. Η διεύθυνση του ΙΑΕ είναι υπεύθυνη 

ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες 

μιας χρήσης οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους (κατά προτίμηση κλειστούς) που θα είναι 

δίπλα στους νιπτήρες. Όλοι οι κάδοι απορριμμάτων συστήνεται να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και 

να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης. Η υγιεινή των χεριών εκτός των αλκοολούχων 

διαλυμάτων συμπεριλαμβάνει και πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι τουλάχιστον για 20 

δευτερόλεπτα. Συστήνεται το πλύσιμο των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο της 

τουαλέτας.  

 

3. Εξετάσεις  

Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ ατόμων και θα υπάρχει συνεχής ανανέωση του αέρα 

με φυσικό αέρα (ανοιχτά παράθυρα).  

 

4. Εστιατόρια  

Απαγορεύεται η χρήση τις ιδίας συσκευασίας φαγητού ή μαχαιροπίρουνων από άλλα άτομα. 

Συστήνεται η χρήση πλαστικών πιάτων, ποτηριών και μαχαιροπήρουνων μιας χρήσης και η απόρριψη 

αμέσως μετά τη χρήση.  Πλύσιμο χεριών ή χρήση αντισηπτικού διαλείμματος με περιεκτικότητα 

αλκοόλης >60% είναι απαραίτητο πριν και μετά το φαγητό. Η διοίκηση των ΙΑΕ είναι υπεύθυνη για 

την ύπαρξη κάδων απορριμμάτων σε εμφανείς χώρους (συμπεριλαμβανομένων και των αιθουσών 

διδασκαλίας). 

 

5. Εργαστήρια 

 (i) Λόγω της χρήσης πολλών μηχανήματων/εξοπλισμού, ιδιότυπων επιφανειών και άλλων 

παραγόντων (συμπεριλαμβανόμενης και εκτροφής ζώων) συστήνεται o σχολαστικός και καθημερινός 

καθαρισμός των εργαστήριων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας Παράρτημα 2 

«Καθαρισμός και Απολύμανση», ή εφαρμόζοντας ειδικά πρωτόκολλα απολύμανσης όπως 

συστήνεται για ειδικά μηχανήματα.  

(ii) Συστήνεται η συνεργασία με τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο σε περιπτώσεις εκτροφής ζώων. 

 

 6. Βιβλιοθήκες 

 (i) Η χρήση των υπηρεσιών στις βιβλιοθήκες είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας: 

«COVID:19: Ενιαίο πλαίσιο επαναλειτουργίας βιβλιοθηκών».  

 



7. Γραφεία διοίκησης και καθηγητών και λοιπού προσωπικού 

(i) Να ακολουθούνται οι: «Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνοϊού (SARS-CoV-2) σε 

χώρους εργασίας» του Υπουργείου Υγείας.  

(ii) Η πρόσβαση των φοιτητών/ριών στα γραφεία του ΙΑΕ θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατό 

και όταν είναι αναγκαία, να γίνεται κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού.  

 

8. Ομαδικές συναθροίσεις για μελέτη ή συναντήσεις/συνεδριάσεις  

(i) Θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων, επαρκή αερισμό 

του χώρου και οπωσδήποτε τηρώντας το όριο για τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε κοινωνικές 

συναθροίσεις που θα ισχύει τη δεδομένη στιγμή. Στην αίθουσα συναθροίσεων θα πρέπει να υπάρχει 

αντισηπτικό χεριών ατομικής χρήσεως με αυστηρή χρήση κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο 

και να αποφεύγεται η ανταλλαγή και χρήση κοινών αντικειμένων. 

 

 9. Μαθήματα αθλήματος  

(i) Να εφαρμόζονται οι κανόνες προσωπικής υγιεινής, χώρων και αποστάσεων, σύμφωνα με το 

υγειονομικό πρωτόκολλο άθλησης του Υπουργείου Υγείας.  

(ii) Ομαδικός αθλητισμός έχει επανέλθει υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις «Οδηγίες και μέτρα 

προφύλαξης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους» του Υπουργείου Υγείας. 

 

Αν οποιοδήποτε άτομο θεωρείται ύποπτο ή πιθανό κρούσμα, παρουσιάζει συμπτωματολογία 

συμβατή με νόσο COVID-19 ή έχει διαγνωστεί με COVID-19, τότε θα πρέπει να μένει σπίτι και να 

έρχεται σε επαφή με τον/την προσωπικό του γιατρό. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ 

Πυρετός (>37.3οC σε τρεις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις) με ή χωρίς ρίγος  

Βήχας Δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια)  

Απώλεια όσφρησης/ γεύσης ή διαταραχή στη γεύση και όσφρηση  

Ρινική καταρροή/συμφόρηση ή/και ερυθρότητα ματιών  

Μυαλγίες Καταβολή ή/και αδυναμία 

 Κεφαλαλγία Πονόλαιμος  

Κοιλιακό άλγος Συμπτώματα από το γαστρεντερικό (όπως ναυτία, εμετό ή/και διάρροιες) 


