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H χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους στους 

κλειστούς χώρους (διαδρόμους, εργαστήρια, αίθουσες)



Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την COVID 

(νόσηση, στενή επαφή με κρούσμα) 

ενημερώνουμε 

την

Επιτροπή COVID-19 του Τμήματος:

Ν. Παπαδόπουλος, 

nikopap@uth.gr, 24210-93285

Ε. Λεβίζου, 

elevizou@uth.gr, 24210-93105

(προτιμότερο το email με θέμα COVID)

mailto:nikopap@uth.gr
mailto:elevizou@uth.gr
mailto:elevizou@uth.gr


Όποιος εμφανίζει κάποιο από τα παρακάτω 

συμπτώματα:
 Πυρετός

 Πονόλαιμος

 Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με 

απόχρεμψη)

Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή

 Κρυάδες

 Ρίγος (τρέμουλο)

 Μυαλγίες

 Κεφαλαλγία

 Γαστρεντερικές διαταραχές (συνήθως διάρροιες)

 Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Πρέπει να παραμένει στο σπίτι

Να ειδοποιήσει με e-mail τον αρμόδιο 

Καθηγητή της εργαστηριακής άσκησης για την 

απουσία του

και

Να επικοινωνήσει με τον γιατρό του, ο 

οποίος θα κρίνει εάν πρέπει να κάνει test 

COVID-19



Όποιος εμφανίζει κάποιο από τα παρακάτω 

συμπτώματα:
 Πυρετός

 Πονόλαιμος

 Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με 

απόχρεμψη)

Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή

 Κρυάδες

 Ρίγος (τρέμουλο)

 Μυαλγίες

 Κεφαλαλγία

 Γαστρεντερικές διαταραχές (συνήθως διάρροιες)

 Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Εάν βρίσκεται στους χώρους του Τμήματος

Αποχωρεί με δικό του μέσο ή με συγγενικό / φιλικό του 

πρόσωπο, το οποίο φοράει μάσκα, και σε καμία περίπτωση 

δεν αποχωρεί με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

πηγαίνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο

ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή COVID-19 

του Τμήματος 



Ο/η φοιτητής/τρια που έχει θετικό μοριακό τεστ ή 

rapid test

Θα ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή COVID-19 του Τμήματος 

αναφέροντας τις πιθανές επαφές του που σχετίζονται με το Τμήμα μας

μετά την παρέλευση 10ημέρου από την ημέρα του διαγνωστικού 

ελέγχου και εφόσον έχουν παρέλθει 24 ώρες από την πλήρη 

υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την 

πλήρη ύφεση τυχόν συμπτωμάτων

Επιστρέφει



Τι γίνεται με τις απουσίες φοιτητή/τριας από 

εργαστηριακές ασκήσεις λόγω νόσησης με 

covid – 19

Οι απουσίες δικαιολογούνται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

και το κενό καλύπτεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και με επιμέλεια 

του/της διδάσκοντα/σκουσας

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα το 

πιστοποιητικό νόσησης ΑΜΕΣΩΣ μόλις αυτό εκδοθεί



Έκθεση υψηλού κινδύνου σε επιβεβαιωμένο κρούσμα

δηλαδή,

• επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 1,5 μέτρου και για ≥ 

15 min και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.

• παραμονή σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 min και χωρίς 

χρήση μάσκας και από τους δύο.

• άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης. 

• επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων 

προφύλαξης.

Θα ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή COVID-19 του Τμήματος



Τι γίνεται σε περίπτωση που εμβολιασμένος/η

φοιτητής/τρια αποτελεί στενή επαφή με 

επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα

κάνει 2 self-tests

Την 2η ημέρα και την 7η

ημέρα από την ημέρα έκθεσης 

στο κρούσμα 

δεν απομονώνεται

απομονώνεται επί 

δέκα (10) ημέρες

Έλεγχος με μοριακό ή rapid test

(α) χωρίς 

συμπτώματα

(β) με 

συμπτώματα

επιστρέφει

24 ώρες από την πλήρη υποχώρηση του 

πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) 

και την πλήρη ύφεση τυχόν συμπτωμάτων

αρνητικό θετικό



Τι γίνεται σε περίπτωση που μη εμβολιασμένος/η 

φοιτητής/τρια αποτελεί στενή επαφή με 

επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα

Θα απομονωθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με στενή 

παρακολούθηση της υγείας του και εφόσον δεν 

εκδηλώσει κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψει 

μετά από 14 ημέρες 



Καλή ακαδημαϊκή 

χρονιά!

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


