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αρχικά να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία σε όλους.

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την
επαναλειτουργία των ΑΕΙ και τα θέματα COVID-19.

Α) Σύμφωνα με τις πρόσφατες (04/1/2022) ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας, τα ΑΕΙ θα
επαναλειτουργήσουν διά ζώσης και με το ίδιο πρωτόκολλο ασφαλείας (βλέπε διαφοροποιήσεις
παρακάτω για την απομόνωση και τη χρήση μάσκας). Αν αυτό ισχύσει και τις επόμενες ημέρες,
κάτι που φαίνεται πιθανό, αφού η ανακοίνωση έγινε σε μία ημέρα με 50000+ κρούσματα, τα
μαθήματα θα αρχίσουν κανονικά στις 7/1/2022 και η εξεταστική στις 17/1/2022, πιθανώς και τα
δύο δια ζώσης (αν και θα ακολουθούμε κάθε εβδομάδα τις νέες ανακοινώσεις και οδηγίες).
Β) Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Σχολή μας (όπως και σε όλες τις Σχολές του ΕΜΠ) έχει
εκτοξευθεί αυτή την εβδομάδα (σημερινή ενημέρωση 05/01/2022 μέσω edupass: 52
προπτυχιακοί φοιτητές, 2 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 1 υποψήφιος διδάκτορας, 1 μέλος ΕΔΙΠ). Αυτό
σημαίνει ότι και την επόμενη εβδομάδα, που θα αρχίσουν τα μαθήματα, μεγάλος αριθμός
φοιτητών θα είναι κρούσματα COVID-19. Ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων είναι πιθανότατα
μεγαλύτερος, αφού πολλοί φοιτητές που διαπιστώνουν ότι είναι άρρωστοι (μέσω self-test) δεν
προχωρούν σε rapid test γιατί (μέχρι σήμερα) το rapid test δεν οδηγούσε σε πιστοποιητικό
νόσησης. Όπως ανακοινώθηκε εχθές, αυτό θα αλλάξει για τους εμβολιασμένους, δηλαδή οι
εμβολιασμένοι θα παίρνουν πιστοποιητικό νόσησης μόνο με ένα θετικό rapid-test (οι μή
εμβολιασμένοι χρειάζονται PCR).
Με αυτά τα δεδομένα, και μέχρι να ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό:
1) Παρακαλούμε να τηρήσετε με απόλυτη συνέπεια τα μέτρα ασφαλείας στις παραδόσεις που θα
αρχίσουν από τις 7/1/2022, ιδίως σε ότι αφορά: α) Τη χρήση της μάσκας (σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους) και, β) Τη διενέργεια συχνών self-test και την παραμονή σπίτι σε περίπτωση
θετικού τεστ ή εμφάνισης σχετικών συμπτωμάτων (αδιαθεσία, πονοκέφαλος, πυρετός, κλπ.).
Παρακαλούμε να έρχεστε στο ΕΜΠ με τις ειδικές μάσκες N95-KN95-FFP2, ώστε να περιορίσετε
την πιθανότητα μετάδοσης.
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2) Καλούμε ξανά όλους σας να εμβολιαστείτε (αν δεν το έχετε ήδη κάνει), ιδίως με την τρίτη δόση
(για όσους δεν την έχουν κάνει). Δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχει ήδη κυκλοφορήσει η
παραλλαγή Όμικρον, ένα στέλεχος με αυξημένη μεταδοτικότητα όπως αναφέρεται, απαιτείται
επαγρύπνηση και αυξημένα μέτρα πρόληψης σε κάθε χώρο εργασίας, ώστε να μειωθούν σε
επίπεδο ατόμου οι πιθανότητες τόσο να εκθέσει όσο και να εκτεθεί στον ιό. Ιδιαίτερη σημασία σε
επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης έχει ο εμβολιασμός, αλλά και η θωράκιση με την αναμνηστική
δόση εμβολίου. Ο εμβολιασμός προσφέρει σημαντική ανοσία και κυρίως προστατεύει από τη
σοβαρή νόσηση.
3) Νέες οδηγίες απομόνωσης και καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και στενών επαφών τους:
i. Άτομα με λοίμωξη από Sars-Cov-2: Η καραντίνα έχει περιοριστεί στις 5 ημέρες συν επιπλέον
ημέρες, αν υπάρχουν ακόμα συμπτώματα (+ 5 ημέρες χρήση μάσκας Ν95 σε όλες τις
δραστηριότητες)
ii. Για άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με θετικό κρούσμα:
a. Άτομα εμβολιασμένα και με ενισχυτική δόση: Χρήση μάσκας N95-KN95FFP2 (ή διπλής μάσκας) για 10 ημέρες
b. Άτομα εμβολιασμένα με δύο δόσεις ή μία δόση με το J&J ή ανεμβολίαστοι:
1ον: Παραμονή στο σπίτι για 5 ημέρες,
2ον: την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid test),
3ον: μετά την 5η ημέρα χρήση μάσκας N95-KN95-FFP2 (ή διπλής μάσκας) για
τουλάχιστον 5 ημέρες
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