
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΔΑ 

 

COVID-19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

 

 

1. Με Βάση τον Ορισμό του ΕΟΔΥ ως Στενή Επαφή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος 

Λοίμωξης COVID-19 Ορίζεται :  
Α. Άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 

μέτρων και για ≥ 15 λεπτά  

Β. Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία, 

αγκάλιασμα κλπ.)  

Γ. Άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19  

Δ. Άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. οικία, αίθουσα διδασκαλίας ή συσκέψεων, 

χώρο αναμονής νοσοκομείου, κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά  

Ε. Συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών θέσεων 

(προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19, άτομα που ταξίδευαν μαζί 

ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο 

τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής (επί ύπαρξης σοβαρών συμπτωμάτων ή 

μετακινήσεων του ασθενούς εντός του αεροσκάφους, που ενδέχεται να συνεπάγονται 

περισσότερο εκτεταμένη έκθεση, οι επιβάτες που κάθονταν στο ίδιο τμήμα του 

αεροσκάφους ή ακόμη και όλοι οι επιβάτες της πτήσης μπορεί να θεωρηθούν στενές 

επαφές)  

ΣΤ. Επαγγελματίας υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με 

COVID-19 ή εργαζόμενος σε εργαστήριο που χειρίστηκε κλινικό δείγμα ασθενούς με 

COVID-19, χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας  

 

2. Συμπτώματα COVID-19 :  
Α. Tα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της νόσου είναι βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια 

εκδήλωση απώλειας γεύσης ή και όσφρησης.  

Β. Επιπρόσθετα, λιγότερο ειδικά συμπτώματα είναι: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, 

καταβολή, έμετο και διάρροια (σημειώνεται πάντως ότι υπάρχει και ένα ποσοστό ατόμων 

που έχουν μολυνθεί που δεν εμφανίζει συμπτώματα).  

 

3. Κατηγορίες ατόμων που πρέπει να ενημερώσουν τον ιατρό τους και να αναζητήσουν 

οδηγίες :  
Α Τα άτομα που εμφάνισαν τα ανωτέρω συμπτώματα  

Β. Τα άτομα που εμφάνισαν τα ανωτέρω συμπτώματα και έχουν ιστορικό στενής επαφής με 

επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός 14 ημερών από έναρξη συμπτωμάτων τους.  

Γ. Τα άτομα που εμφάνισαν τα ανωτέρω συμπτώματα και φιλοξενούνται ή είναι προσωπικό 

δομών όπου έχει επιβεβαιωθεί συνεχιζόμενη μετάδοση COVID-19  

Δ. Τα άτομα που εμφάνισαν τα ανωτέρω συμπτώματα και έχουν θετική ακτινολογική 

εικόνα.  

Ε. Τα άτομα που έχουν θετική δοκιμασία PCR (μοριακός έλεγχος ιού).  

 

4. Εάν ο / η φοιτητής / τρια ή ο εργαζόμενος πληροί τα κριτήρια: 

α)του ορισμού της στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος ή  

β)παρουσιάζει συμπτώματα τύπου κρούσματος COVID-19,  

εφαρμόζονται τα ακόλουθα :  
Α. Δεν προσέρχεται στους χώρους του Πανεπιστημίου και  



Β. Προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες :  

επικοινωνεί άμεσα για ενημέρωση με τον: 

  

i)Υπεύθυνο εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος της Σχολής του . 

Υπεύθυνοι εφαρμογής του Πρωτόκολλου Διαχείρισης Κρούσματος ανά Σχολή:  
Α. Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτορα της 

Σχολής Δημόσιας Υγείας  

Β. Λήδα Γώγου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Κοσμήτορα της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

Γ. Γεώργιο Ιωαννίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών, Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών 

Δ. Χαράλαμπο Πρέσσα, Καθηγητή του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών, Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 

Ε. Αθανάσιο Σπυριδάκο, Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοσμήτορα 

της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

ΣΤ. Ιωάννη Τσάκνη, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων 

 

Και: 

 

ii)το Ιατρείο του Πανεπιστημίου (επικοινωνία:  2105385128-ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΣΟΥΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ, 2105381254-ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ, mail:medi@uniwa.gr).  

 

 

 


