
Αγαπητοί φοιτητές και συνάδελφοι, 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για σημαντική αύξηση των κρουσμάτων 
στη Σχολή μας. 

Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Σχολή μας έχει αυξηθεί πολύ την τελευταία εβδομάδα. Η 
ενημέρωση που λαμβάνουμε σήμερα 26/2/22 μέσω του Edupass αναφέρει ότι, στους 1509 
εγγεγραμμένους της σχολή μας,  υπάρχουν 25 ενεργά κρούσματα (οι 23 προπτυχιακοί 
φοιτητές).  Σημειώνεται ότι ενώ αρχικά κατά την περίοδο της εξεταστικής (όταν και είχε ήδη 
γραφτεί στο Edupass το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών και άλλων μελών) είχαμε περί τα 4-
6 ενεργά κρούσματα την εβδομάδα, αυτά αυξήθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου σε 10-12 και 
στο τέλος αυτής της εβδομάδας φτάσαμε στα 25. 

Εφιστούμε την προσοχή όλων των μελών της Σχολής να τηρούν με απόλυτη συνέπεια τα 
μέτρα ασφαλείας έναντι της διασποράς covid-19, ειδικά τώρα που ξεκίνησαν οι 
παραδόσεις του εαρινού εξαμήνου: 

1. 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 μάσκες αυξημένες προστασίας N95-KN95-
FFP2, ώστε να περιορίσετε την πιθανότητα μετάδοσης.  

 
2. Καλούμε ξανά όλους σας να εμβολιαστείτε (αν δεν το έχετε κάνει), ιδίως με την τρίτη 

δόση (για όσους δεν την έχουν κάνει). Ο εμβολιασμός προσφέρει σημαντική ανοσία 
και κυρίως προστατεύει από τη σοβαρή νόσηση. 

 
Θυμίζουμε τις 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-KN95-FFP2 (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 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


