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Απόφαση της 45ης/12.10.2020 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πολυτεχνείου Κρήτης  

Θέσπιση Πρωτοκόλλου διαχείρισης περιστατικού COVID-19 και ορισμός υπευθύνων διαχείρισης 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 3707/τ. Β’/04.09.2020) [pdf] και ειδικότερα την υποχρέωση θέσπισης Πρωτοκόλλου 
διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19, αποφάσισε τα ακόλουθα: 

Ορίζεται Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 
2020-2021 ως ακολούθως: 

1. Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 
(Πρόεδρος Επιτροπής) 

2. Λαγουδάκης Μιχαήλ, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας (Αντιπρόεδρος Επιτροπής) 

3. Βασιλάκου Βαρβάρα (Τεχνικός Ασφάλειας Πολυτεχνείου Κρήτης) 
4. Λαζαρίδης Μιχαήλ (Κοσμήτορας Σχολής ΜΗ.ΠΕΡ.) 
5. Λιάβας Αθανάσιος (Κοσμήτορας  Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.) 
6. Μανούτσογλου Εμμανουήλ (Κοσμήτορας  Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π.) 
7. Προβιδάκης Κωνσταντίνος (Κοσμήτορας  Σχολής ΑΡ.ΜΗΧ.) 
8. Τσουρβελούδης Νικόλαος (Κοσμήτορας  Σχολής Μ.Π.Δ.) 
9. Αθενάκη Δήμητρα (Υπεύθυνη Φοιτητικής Εστίας) 

Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 ορίζεται η κα Στέλλα Μηλιάκη, Υπάλληλος του 
Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας του Πολυτεχνείου Κρήτης. H επικοινωνία με τη Συντονιστική 
Επιτροπή COVID-19 γίνεται (α) μέσω αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@tuc.gr και 
(β) τηλεφωνικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 28210-37006 ή στο 28210-06258. 

Η Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 του ΠΚ είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οδηγιών για την 
ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδει η Πολιτεία, και 
επιβλέπει την ασφαλή διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων COVID-19 στο περιβάλλον του ΠΚ. 

Με ευθύνη των Κοσμητόρων ορίζονται τοπικοί υπεύθυνοι για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων  
λοίμωξης COVID-19 στις αντίστοιχες Σχολές. Η κα Αθενάκη ορίζεται υπεύθυνη για την φοιτητική 
εστία. Επίσης, με ευθύνη της Τεχνικού Ασφαλείας ορίζονται αντίστοιχα τοπικοί υπεύθυνοι στις 
υπόλοιπες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΠΚ για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης 
COVID-19. Όλοι οι τοπικοί υπεύθυνοι θα είναι σε επικοινωνία με τη Συντονιστική Επιτροπή COVID-
19. 

Η Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 ενημερώνει τους τοπικούς υπεύθυνους  να αναγνωρίζουν 
έγκαιρα τα συμπτώματα του COVID-19 και επίσης τους ενημερώνει για τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν στην περίπτωση αυτή. Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι με τη σειράς τους ενημερώνουν όλα τα μέλη 
της Πολυτεχνικής Κοινότητας (φοιτητές, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Επιστημονικούς Συνεργάτες και 
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Διοικητικό Προσωπικό), σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων 
κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19. 

Ποιά είναι τα συμπτώματα που είναι συμβατά με COVID-19; 

● Πυρετός 
● Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη) 
● Λαχάνιασμα  ή δυσκολία στην αναπνοή 
● Κρυάδες 
● Ρίγος (τρέμουλο) 
● Μυαλγίες 
● Κεφαλαλγία 
● Πονόλαιμος 
● Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες). 

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, εάν κάποιο μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας 
εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19. 

Εφόσον βρίσκεται σε χώρους του ΠΚ, φοράει μάσκα (αν δεν την φορά ήδη) και αποχωρεί, αφού 
πρώτα ενημερώσει την (ακαδημαϊκή ή διοικητική) μονάδα στην οποία ανήκει. Εάν η κατάστασή του 
δεν επιτρέπει την αποχώρησή του, τότε γίνεται:  

● Ενημέρωση του Τοπικού Υπεύθυνου COVID-19 
● Απομόνωση σε προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τα υπόλοιπα μέλη  
● Εφαρμογή μάσκας 
● Κλήση του ΕΚΑΒ 

Στον χώρο όπου φιλοξενείται προσωρινά το ύποπτο κρούσμα εφαρμόζονται: 

● Υγιεινή χεριών και αναπνευστική υγιεινή 
● Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το  προσωπικό που διαχειρίζεται το κρούσμα (μάσκα, 

γάντια, ασπίδα προσώπου) 

Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τις εγκαταστάσεις του ΠΚ, πρέπει να γίνει: 

● Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την 
αναχώρηση του ύποπτου κρούσματος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

● Ιατρική αξιολόγηση (κατά προτίμηση σε Νοσοκομείο) και κατά προτεραιότητα μοριακός 
διαγνωστικός έλεγχος, σύμφωνα με την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 ή του 
θεράποντος Ιατρού  

Εν αναμονή του αποτελέσματος, το ύποπτο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση και κατ' οίκον 
νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η μονάδα του συνεχίζει τη λειτουργία της. Εάν το 
ύποπτο κρούσμα διαμένει στη φοιτητική εστία παραμένει σε απομόνωση στο (μονόκλινο) δωμάτιό 
του και δεν κάνει καμία χρήση των κοινόχρηστων χώρων, ούτε επισκέπτεται τη φοιτητική λέσχη. Το 
πακέτο του φαγητού παραδίδεται στην πόρτα του δωματίου του.  

Στην περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι θετικό: 

● Το μέλος του ΠΚ ενημερώνει αμελλητί τον Τοπικό Υπεύθυνο COVID-19 στη μονάδα του, 
αναφέροντας και τις πιθανές επαφές του (συνάδελφοι στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε 
αμφιθέατρο ή εργαστήριο, μελέτη στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, παραλαβή φαγητού από 
τη λέσχη). 
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● Ενημερώνεται η Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση 
και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. 

● Η Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου 
και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, ανά περίπτωση, που 
μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

○ Κλείσιμο αιθουσών ή κτιρίων ή Σχολών ή μονάδων γενικότερα 
○ Απομάκρυνση επιπλέον μελών της Πολυτεχνικής Κοινότητας 
○ Απολύμανση χώρων από ειδικά συνεργεία  
○ Μοριακός έλεγχος σε όλες τις επαφές του κρούσματος 
○ Περιορισμός στο σπίτι (καραντίνα) όλων των επαφών. 

Πότε θα επιστρέψει στο ΠΚ το μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας που έχει διάγνωση COVID-19 ή 
που έχει έκθεση υψηλού κινδύνου σε επιβεβαιωμένο κρούσμα: 

● Μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει μετά την 
παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ από την πάροδο 
24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την 
πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του. 

● Οι πιθανές επαφές του κρούσματος από τον χώρο όπου κινήθηκε, με στενή 
παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν ύποπτο σύμπτωμα, θα 
επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες. 

Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι αρνητικό: 

● Μέλος της Πολυτεχνικής Κοινότητας με αρνητικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στο 
Ίδρυμα μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού 
(χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του. 

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα δεν προβλέπεται, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Συντονιστική 
Επιτροπή COVID-19 του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 
(α) Υ.ΠΑΙ.Θ., Γραφείο Υφυπουργού Β. Διγαλάκη, Αρμοδίου για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης,  
       depminoffice@minedu.gov.gr   
(β) Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, info@eody.gov.gr   

Ο Πρύτανης 
 
 
 

Καθ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος 
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