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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Covid-19  - ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ 

Η θεμελιώδους σημασίας επιστροφή των φοιτητών στα σχολεία και η διασφάλιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, προϋποθέτει το συνδυασμό προληπτικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και 
την πρόληψη κατά το δυνατόν της διασποράς του ιού στον χώρο του εκπαιδευτηρίου. Εξαιρετικά σημαντικό 
είναι επίσης, στη περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα, να περιχαρακωθεί η διασπορά ώστε να μειωθεί ο 
αριθμός δευτερογενών κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Το πρωτόκολλο έχει σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 και την προάσπιση της ασφαλούς 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και γενικότερης λειτουργίας με φυσική παρουσία στο New York College (NYC).  

Γενικές οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να εφαρμοστούν. 

  
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 

 
1α. Διαχείριση φοιτητή/τριας με συμπτώματα περιστατικών COVID-19 

Εάν  o/η φοιτητής/τρια δεν αισθάνεται καλά, παρουσιάζοντας συμπτώματα συμβατά με την COVID-19, ή έχει 
ερωτήσεις σχετικά με την ατομική του/της υγεία, συστήνεται να επικοινωνήσει άμεσα με το γιατρό του/της ή 
το εφημερεύον νοσοκομείο. Ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό της διασποράς εντός του NYC είναι η 
πολιτική αποχής από τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες όταν κάποιος/α δεν αισθάνεται καλά. Εάν έχει 
προγραμματισμένες εκπαιδευτικές ή εν γένει ακαδημαϊκές δραστηριότητες με φυσική παρουσία, δεν 
επιτρέπεται η συμμετοχή του/της σε αυτές για όσο χρόνο διαρκούν τα συμπτώματα. 

Ποια συμπτώματα είναι συμβατά με την COVID-19; 

• Πυρετός 
• Βήχας (συνήθως ξηρός) 
• Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή 
• Κρυάδες - Ρίγος (τρέμουλο) 
• Μυαλγίες 
• Κεφαλαλγία 
• Πονόλαιμος 
• Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης 
• Ναυτία, έμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροιες. 

Εάν ο/η φοιτητής/τρια εμφανίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα, διακρίνονται οι 
παρακάτω περιπτώσεις: 

i. Ο/η φοιτητής/τρια βρίσκεται ΕΚΤΟΣ του NYC 

Στην περίπτωση αυτή συστήνεται να επικοινωνήσει με τον γιατρό του/της για οδηγίες. Αμέσως μετά, χωρίς 
καθυστέρηση, θα πρέπει να ενημερώσει τον Υπεύθυνο COVID-19 του Κολεγίου στο οποίο φοιτά, με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στο  covidath@nyc.gr  (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, έτος σπουδών, διεύθυνση, 
σύντομο ιστορικό (π.χ πότε ήρθε για τελευταία φορά στο μάθημα, τμήμα, κτήριο και το όνομα του καθηγητή 
καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας) και να φροντίσει να υποβληθεί άμεσα σε έλεγχο με rapid test.  
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ii. Ο/η φοιτητής/τρια που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του NYC  

Στην περίπτωση αυτή, συστήνεται αμέσως να ενημερώσει τον διδάσκοντα και να αποχωρήσει από τον χώρο 
του NYC, φορώντας τη μάσκα του και τηρώντας αυστηρά τα μέτρα αποφυγής της διασποράς του ιού.  

Συστήνεται, κατ’ αρχάς, να επικοινωνήσει με τον γιατρό του/της για οδηγίες. Κατόπιν, θα πρέπει να 
ενημερώσει τον Υπεύθυνο του Προγράμματος στο οποίο φοιτά με ηλεκτρονικό μήνυμα και τον Υπεύθυνο 
COVID-19 του Κολεγίου επίσης με ηλεκτρονικό μήνυμα στο  covidath@nyc.gr (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, 
έτος σπουδών, σύντομο ιστορικό (π.χ πότε ήρθε για τελευταία φορά στο μάθημα, τμήμα, κτήριο και το όνομα 
του καθηγητή καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας)  και να φροντίσει να υποβληθεί άμεσα σε έλεγχο με 
rapid test.  

Για τις περιπτώσεις i και ii, υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος με rapid test παρέχεται δωρεάν στις αντίστοιχες 
Δημόσιες Δομές. Έως την ολοκλήρωση της διερεύνησης, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία ακαδημαϊκή 
δραστηριότητα και συνιστάται η αποφυγή του συγχρωτισμού με άλλα άτομα. 

1β. Διαχείριση μέλους του διδακτικού, ή διοικητικού, ή λοιπού προσωπικού με συμπτώματα πιθανών 
περιστατικών COVID-19 

Εάν μέλος του διδακτικού, διοικητικού ή λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος ευρισκόμενο ΕΚΤΟΣ του χώρου 
του Κολεγίου δεν αισθάνεται καλά, παρουσιάζοντας συμπτώματα συμβατά με την COVID-19, παραμένει στην 
οικία του/της και με ευθύνη του ειδοποιείται χωρίς καθυστέρηση το Kολέγιο  (τον Υπεύθυνο του 
Προγράμματος στο οποίο διδάσκει με ηλεκτρονικό μήνυμα και τον Υπεύθυνο COVID-19 επίσης με ηλεκτρονικό 
μήνυμα στο  covidath@nyc.gr. 

Εάν αυτό συμβεί όταν βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του χώρου του NYC, αποχωρεί από τον χώρο κατόπιν συνεννόησης με 
τον Υπεύθυνο του Προγράμματος στο οποίο διδάσκει με  και τον Υπεύθυνο COVID-19 και υποβάλλεται σε rapid 
test.          
 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 

Ο/Η φοιτητής/τρια ή ο διδάσκων ή το μέλος του λοιπού προσωπικού ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο COVID-
19  για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. 

Ο υπεύθυνος εφαρμογής του Πρωτοκόλλου διαχείρισης: 
Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον ΕΟΔΥ  
 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας: 
1. επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν 

αυτή χρειαστεί, αλλά και για ενημέρωση και 
2. γνωμοδοτεί στο Τμήμα σχετικά με αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας στην περίπτωση συρροής 

κρουσμάτων. 

Ο/Η φοιτητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να 
απομακρυνθεί από το  Κολέγιο και να παραμείνει σε απομόνωση για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Κατά τη 
διάρκεια της απομόνωσης, ο/η φοιτητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει 
να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες απομόνωσης που θα του δοθούν από την υγειονομική μονάδα που έχει κάνει 
τη διάγνωση και τον ΕΟΔΥ. 
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Ο φοιτητής/τρια ή ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στο NYC μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) 
ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων από την πλήρη 
υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Στην 
περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή, μπορεί το απαιτούμενο διάστημα από την 
έναρξη των συμπτωμάτων να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού. 
Για την επάνοδο στο NYC των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου rapid τεστ και 
δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

 

3. ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ: 

1. Οι φοιτητές/ήτριες που συνυπήρξαν στις αίθουσες με φοιτητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά 
από αυτήν. 

2. Όσοι φοιτητές/ήτριες παρακολούθησαν μάθημα διδάσκοντος που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 
κατά το σαρανταοκτάωρο πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων ή έως και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν, 
καθώς και όσοι διδάσκοντες δίδαξαν σε μάθημα που παρακολούθησε φοιτητής/τρια, που είναι επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) 
ημέρες μετά από αυτήν.    
 
3. Φοιτητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που είχε στενή επαφή με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εκτός των χώρων του κολεγίου, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό 
πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, κατά το σαρανταοκτάωρο πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως και δέκα 
(10) ημέρες μετά από αυτήν. 
 
Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον παραπάνω ορισμό «στενής επαφής» επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-
19 στο Kολλέγιο, αφού αναγνωριστούν και καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 του Τμήματος, θα 
πρέπει να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και δεν τίθενται σε κατ’ οίκον απομόνωση.  
 
α) Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους φοιτητές/ήτριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού  προσωπικού 
και χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, επιπλέον των 
δύο (2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών εργαστηριακών διαγνωστικών ελέγχων ανά εβδομάδα 
(rapid test), δύο (2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα. 
 
Ειδικότερα: 
 
Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1, 
καθώς και την ημέρα 7, μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο κρούσμα, θα διενεργούνται 
επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου rapid test. Τις ημέρες 3 και 5, οι ανεμβολίαστοι φοιτητές/τριες, 
εκπαιδευτικοί και μέλη του λοιπού προσωπικού θα υποβάλλονται στον τακτικό τους εργαστηριακό 
διαγνωστικό έλεγχο (rapid test). 
 
β) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου φοιτητές/ήτριες ή 
μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, υποβάλλονται σε προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (rapid 
test) δύο (2) φορές και ειδικότερα την ημέρα 0 έως 1 και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το 
κρούσμα. 



 

 

 
Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου παρακολούθησης με τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που 
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν 
αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν χρειάζεται να υποβληθούν περαιτέρω σε 
κάποια μορφή συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου. 

Επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) παραπάνω κατηγορίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας δοκιμασίας 
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) αποβεί θετικό, το άτομο αντιμετωπίζεται πλέον ως επιβεβαιωμένο 
περιστατικό COVID-19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απομόνωσης και διαχείρισης 
κρούσματος. 

Εν αναμονή του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ  
 
• Έως την έκδοση του αποτελέσματος του διαγνωστικού τεστ, το άτομο που εμφανίζει συμπτώματα που 
μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο νόσου COVID-19 παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον απομόνωση (εφόσον 
έχει κριθεί από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο). Η περαιτέρω διαχείριση 
θα γίνει ανάλογα με το αποτέλεσμα.  
 
• Οι στενές επαφές του ύποπτου περιστατικού προσέρχονται κανονικά στο Κολέγιο με οδηγία για στενή 
παρακολούθηση της υγείας τους και το τμήμα του φοιτητή (ή στο οποίο δίδαξε εκπαιδευτικός) λειτουργεί 
κανονικά. 
 
Σε περίπτωση που το διαγνωστικό τεστ του ατόμου που χαρακτηρίστηκε ύποπτο κρούσμα COVID-19 είναι 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ για τον ιό SARS-CoV-2 
 

• Ο φοιτητής ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο Κολέγιο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από  
την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του – 
καθώς αυτός είναι ο χρόνος επανόδου για τις συνήθεις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού.  
 

• Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο Κολέγιο ιατρικής βεβαίωσης 
 
 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID-19 

Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που διαγνώστηκαν εντός 
διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται όσα ορίζονται παραπάνω για την αντιμετώπιση 
μεμονωμένου κρούσματος. 

Σε περίπτωση εμφάνισης συρροών κρουσμάτων (μια συρροή κρουσμάτων περιλαμβάνει εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένα κρούσματα με τεκμηριωμένη επιδημιολογική συσχέτιση και ενδείξεις ενδοκολεγιακής 
μετάδοσης, που διαπιστώθηκαν σε διάστημα δεκατεσσάρων ημερών, χωρίς ενδείξεις επιδημιολογικής 
συσχέτισης με κρούσμα σε χώρο εκτός NYC) σε Τμήμα, Τμήματα ή στο NYC  συνολικά, εάν κριθεί απαραίτητο, 
γίνεται επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου από τον ΕΟΔΥ, με συνεκτίμηση των τοπικών 
επιδημιολογικών και ιολογικών δεδομένων, καθώς και των εκάστοτε μέτρων που λαμβάνονται σε τοπικό, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

α) Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων, συνεχίζονται οι καθημερινές 
δραστηριότητες του Τμήματος με συνεπή και συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης. 



 

 

 
β) Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση μεταξύ των κρουσμάτων και ενδείξεις NYC μετάδοσης, σε  έκτακτη 
σύσκεψη  θα αποφασιστεί η συνέχιση ή αναστολή των δραστηριοτήτων , λαμβάνοντας υπόψη και την 
εκτίμηση κινδύνου του ΕΟΔΥ. 

  

5. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 

Φοιτητής/τρια ή μέλος του προσωπικού που είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 
εξαιρείται της υποχρέωσης του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου για διάστημα έξι (6) μηνών από τη 
διάγνωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων που μπορεί να εμφανιστούν σε νόσο 
COVID-19 κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού, θα πρέπει να γίνεται διαγνωστικός εργαστηριακός έλεγχος 
με ταχύ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή με μοριακό έλεγχο (RT-PCR) σε δομή υγείας. 

  

 
6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

 
Διαδικασία πραγματοποίησης βεβαιωτικού ελέγχου πρόσβασης για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στο NYC, στο πλαίσιο της τήρησης των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 μέχρι την 31η/03/2022 

1) Ο έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου και η 
ταυτοποίηση των φοιτητών που προσέρχονται στους χώρους του NYC  για την παρακολούθηση της διά ζώσης 
διδασκαλίας, γίνεται κατά πρώτο λόγο από το εντεταλμένο προσωπικό, κατά δεύτερο δε λόγο και μόνο στις 
περιπτώσεις που καθίσταται απαραίτητο, από τους διδάσκοντες. 

2) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για τους 
διδάσκοντες και το λοιπό προσωπικό γίνεται ηλεκτρονικά από τον διοικητικό μηχανισμό του NYC. 

3) Ο έλεγχος των φοιτητών γίνεται στην είσοδο του εκάστοτε κτηρίου από το προσωπικό του NYC. 

4) Σε περίπτωση που φοιτητής ή ο διδάσκων αρνηθεί τον έλεγχο ή επιχειρήσει να εισέλθει μολονότι δεν 
διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση, το προσωπικό του NYC στην είσοδο του κτηρίου θα προσπαθήσει να 
τον μεταπείσει, προκειμένου να απομακρυνθεί. Εάν ο φοιτητής ή ο διδάσκων επιμείνει και περάσει, το 
προσωπικό στην είσοδο θα ειδοποιεί τη διοίκηση του NYC, προκειμένου να επισημάνει εκ νέου στον φοιτητή ή 
στο διδάσκων ότι δεν επιτρέπεται η είσοδός του στην αίθουσα. Εφόσον εξαντληθούν όλα τα εύλογα μέσα και 
ο φοιτητής  ή ο διδάσκων δεν συμμορφωθεί, ο φοιτητής αποχωρεί και παίρνει απουσία καθώς και στην 
ανάλογη περίπτωση ο διδάσκων αποχωρεί και ακυρώνεται το μάθημα. 

5) Η παρουσία φοιτητών, διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού στους χώρους του NYC για λόγους που δεν 
αφορούν άμεσα στη διεξαγωγή μαθημάτων, επιτρέπεται εφόσον έχει γίνει επιτυχώς ο απαραίτητος έλεγχος, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. 2 και 3. Σε αντίθετη περίπτωση, η γραμματεία επισημαίνει στον όποιο 
εμπλεκόμενο ότι απαγορεύεται η φυσική του παρουσία στους χώρους του NYC. Εάν εκείνος δεν συμμορφωθεί, 
λαμβάνεται κάθε νόμιμη μέριμνα για την απομάκρυνσή του.     

 6) Το NYC συμμορφώνεται σε κάθε περίπτωση με τις εκάστοτε κοινοποιήσεις και υπουργικές αποφάσεις όπως 
ισχύουν και ενημερώνει τόσο το προσωπικό όσο και τους φοιτητές τους για τα ισχύοντα μέτρα.  


