
 

Ενέργειες διαχείρισης κρούσματος εντός των χώρων του ΤMM 
 
 
Εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια ή άλλο μέλος του TMM (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, Επιστημονικός 
Συνεργάτης, Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό) εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 
COVID-19 κατά τη διάρκεια παραμονής του στο ίδρυμα, τότε ο/η ασθενής οφείλει: 
 

Να φορέσει μάσκα (αν δεν τη φορά ήδη) και να αποχωρήσει άμεσα (για εργαζόμενους, να 
ενημερώσει πριν την αποχώρησή του/της το Διευθυντή Τομέα στον οποίο ανήκει. Αν δεν ανήκει 
σε Τομέα ενημερώνει την Γραμματέα του Τμήματος, κ. Δήμητρα Κούντη ή τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, καθ. Α. Μιχαηλίδη).  
Ενημερώνει τον Τοπικό Υπεύθυνο1 ο οποίος καταγράφει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μαζί 
του (συγκεκριμένα, διεύθυνση κατοικίας ή/και απομόνωσης, τηλέφωνο (κινητό κατά προτίμηση), 
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)).  
Να προβεί σε ιατρική αξιολόγηση (κατά προτίμηση σε εφημερεύον Νοσοκομείο) ή σε όποιο 
υγειονομικό φορέα επιθυμεί, με πιθανότητα διενέργειας μοριακού ελέγχου (οι ιατροί που τον/την 
εξετάζουν το αποφασίζουν) για τον αποκλεισμό ή επιβεβαίωση της διάγνωσης.  
Εφόσον γίνει το τεστ και δεν χρήζει νοσηλείας, εν αναμονή του αποτελέσματος, ο 
φοιτητής/φοιτήτρια/εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, σε καλά αεριζόμενο 
δωμάτιο, ενώ το Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του.  
Επίσης, εφόσον γίνει το τεστ, ενημερώνει τον Τοπικό Υπεύθυνο σχετικά με το αποτέλεσμα για 
τυχόν περαιτέρω ενέργειες αποτροπής της διασποράς εντός των χώρων του ΤΜΜ.  

 
 
Εάν η κατάστασή του/της δεν επιτρέπει την αποχώρησή του/της: 
 

Ενημερώνεται ο Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 του ΤΜΜ  
Απομονώνεται ο ασθενής είτε στην αίθουσα 555, της πτέρυγας αιθουσών του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών (πτέρυγα Β’ αιθουσών διδασκαλίας της Πολυτεχνικής Σχολής, 2ος 
όροφος) είτε στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής). 
Κριτήριο επιλογής της αίθουσας είναι η μικρότερη απόσταση από το σημείο που βρίσκεται ο 
ασθενής.  
Εφαρμόζεται μάσκα στον ασθενή, εφόσον δεν έχει ήδη. 
Καλείται το ΕΚΑΒ.  

 
Στο χώρο που φιλοξενείται προσωρινά ο φοιτητής/κρούσμα εφαρμόζονται: 
 

Υγιεινή χεριών και αναπνευστική υγιεινή  
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που διαχειρίζεται το κρούσμα (χειρουργική 
μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε 
περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/ αναπνευστικών εκκρίσεων).  

 
 
 
 
 
1 Τοπικός Υπεύθυνος του ΤMM είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκορδάρης (skordaris@meng.auth.gr). 

Στον ιστότοπο του ΤMM http://www.meng.auth.gr/ υπάρχει ειδική ιστοσελίδα COVID-19 με σχετικές οδηγίες. 


