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Θέμα : Ενημέρωση και Οδηγίες προς τα Μέλη των Σχολών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας   
              για την Αντιμετώπιση του προβλήματος του Κορωνοϊού 
 
Λόγω της σοβαρής και πρωτοφανούς κατάστασης που έχει προκύψει και εξελίσσεται, εξαιτίας 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες 
που γίνονται, τα μέτρα που λαμβάνονται και να σας μεταφέρουμε ορισμένες οδηγίες / 
παρατηρήσεις, για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 
Η ανάδοχος εταιρεία για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Ιδρύματος, ενημερώνεται συνεχόμενα 
λαμβάνοντας προφορικές οδηγίες / παρατηρήσεις, που αφορούν την επαύξηση της προσοχής 
των εργαζομένων της και την αντιμετώπιση των καθηκόντων καθαριότητας που έχουν 
αναλάβει, με μεγαλύτερη προσοχή και σχολαστικότητα. Η ενημέρωση και η παροχή οδηγιών / 
παρατηρήσεων, γίνεται και εγγράφως. 
 
Το Τμήμα Συντήρησης του Ιδρύματος, έχει προβεί σε προμήθεια ποσότητας απολυμαντικού 
υγρού χεριών καθώς και συσκευών παροχής του υγρού αυτού (dispensers), επιτοίχιων και 
φορητών. Οι συσκευές αυτές με το απολυμαντικό υγρό, έχουν ήδη αρχίσει να κατανέμονται 
και να τοποθετούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης. Στόχος είναι να 
υπάρξουν άμεσα συσκευές εντός των αιθουσών διδασκαλίας και έξω από τα WC και στη 
συνέχεια να επεκταθεί το προληπτικό μέτρο και σε άλλα σημεία των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Οι συσκευές αυτές θα εφοδιάζονται τακτικά με το απολυμαντικό υγρό. 
Παρακαλούμε για την ορθή χρήση τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη αναρτηθεί. 
 
Παρακαλούμε όπως οι κατά τόπους υπεύθυνοι (Κοσμήτορες, Υπεύθυνοι Εργαστηρίων, 
Διδάσκοντες κλπ), βρίσκονται σε επαγρύπνηση και μας επισημαίνουν τυχόν ζητήματα 
πλημμελούς καθαριότητας που παρατηρούνται στους χώρους που εποπτεύουν, ή ελλείψεις που 
παρουσιάζονται στα μέσα καθαριότητας και υγιεινής. 
 
Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού είναι ο συστηματικός και επαρκής 
εξαερισμός όλων των χώρων εργασίας, των εργαστηρίων και των αιθουσών. Επίσης, πέρα από 
τον βασικό καθαρισμό των χώρων, χρειάζεται τακτικός καθαρισμός των λείων επιφανειών που 
χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες, διακόπτες και βρύσες 
κλπ.) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή αραιωμένο διάλυμα οικιακής 
χλωρίνης ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να 
γίνονται με χρήση γαντιών μιας χρήσης.   
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Η αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών 
αντικειμένων αποτελεί μέτρο ατομικής προστασίας. Σε όλους του χώρους θα πρέπει να 
υπάρχουν χειροπετσέτες μιας χρήσεως, να χρησιμοποιούνται ποτήρια μιας χρήσεως και να 
απορρίπτονται σε κάδο, ο οποίος θα αδειάζει καθημερινά.  
 
Οι εργαζόμενοι, επισκέπτες, εκπαιδευτικοί και φοιτητές θα πρέπει να φροντίζουν την ατομική 
τους υγιεινή και να έχουν κατά νου ότι θα πρέπει λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να 
προφυλάσσουν τον εαυτό τους, καθώς και τους υπολοίπους συνανθρώπους τους.  
 
Σημαντικός επίσης παράγοντας στην αντιμετώπιση του ιού, είναι η ενημέρωση του ανθρώπινου 
δυναμικού που εισέρχεται και λειτουργεί στους χώρους των εργαστηρίων και των αιθουσών 
διδασκαλίας. Το διδακτικό προσωπικό και οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων να φροντίσουν να 
δίνουν οδηγίες στους βοηθούς διδασκαλίας και στους φοιτητές, στους εργαζόμενους στα 
εργαστήρια καθώς και στους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς, των οποίων 
η παρουσία τους στους κλειστούς χώρους των αιθουσών και των εργαστηρίων είναι συχνή και 
μεγάλης διάρκειας, για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν. 
 
Τέλος, σημαντικό επίσης είναι, οι οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης να αναρτηθούν στους 
χώρους που συναθροίζεται πλήθος μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας. Η ανάρτηση αυτή 
θα πρέπει να γίνει σε πολλά και εμφανή σημεία. 
 
Παρακαλούμε πολύ όπως οι Κοσμήτορες των Σχολών καθώς και οι Γραμματείες, 
κοινοποιήσουν το εν λόγω έγγραφο προς τα Μέλη των Σχολών τους (Εργαζόμενους, Μέλη 
ΔΕΠ, φοιτητές), προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα. Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του κορωνοϊού, είναι συλλογική και αφορά όλους μας. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για συνεργασία και συντονισμό, στο ζήτημα αυτό. 
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