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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ SARS-COV-2 ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ/ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΤΛ.) 

ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΧΟΥΣΕΣ 
 

 

Το παρόν έντυπο περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας 

για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, οι οποίες πρέπει να 

ακολουθούνται κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων διοργάνωσης 

εκδηλώσεων (συνεδριάσεις/μαθήματα/σεμινάρια κτλ.). 

 
 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

 

Οι Αίθουσες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) είναι ΗΔΗ διαμορφωμένες, βάσει 

τετραγωνικών μέτρων και ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων αναλόγως του 

μεγέθους τους. 
 

Υπάρχει σχετική σήμανση στις θέσεις που διαθέτουν οι Αίθουσες και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

οποιαδήποτε μετακίνηση επίπλων στον χώρο, ώστε να κρατούνται οι ορθές αποστάσεις. 

Όπου υπάρχει ομιλητής/τρια, αυτός/ή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 μέτρα από τον/την 

πλησιέστερο/η συμμετέχοντα/χουσα. 
 

Στις Αίθουσες να υπάρχουν ανοικτά παράθυρα και πόρτες, ώστε να γίνεται ανακύκλωση και εισροή 

καθαρού αέρα.  

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ – ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
 

 

Ο/Η διοργανωτής/τρια – εισηγητής/τρια υποχρεούται να: 

1. ετοιμάσει τη λίστα με τους/τις συμμετέχοντες/χουσες για την κάθε διοργάνωση για σκοπούς 

ιχνηλάτησης. Πρέπει να καταγράφονται και να κρατούνται παρουσιολόγια με το 

ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και το τηλέφωνο όλων των ατόμων.  

2. δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες και μέτρα προφύλαξης που θα ακολουθούνται στη διάρκεια της 

εκδήλωσης προς όλους τους/τις συμμετέχοντες/χουσες, στη βάση των σχετικών διαταγμάτων. 

3. ρυθμίζει τη διακίνηση των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, με τέτοιο τρόπο 

έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η ταυτόχρονη διέλευση ατόμων στον 

ίδιο χώρο κρατώντας τις αποστάσεις. 

4. φροντίζει κατά τη διάρκεια των εγγραφών να τηρούνται τα μέτρα απόστασης σύμφωνα με τα 

σχετικά διατάγματα. Οι σύνεδροι δεν υπογράφουν το παρουσιολόγιο. Η παρουσία τους 

σημειώνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο. 

5. διασφαλίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι/νες θα πρέπει να είναι 

καθήμενοι/νες με εξαίρεση τον χρόνο της μετακίνησής τους για την είσοδο και έξοδο από την 

αίθουσα. Οι παρευρισκόμενοι δεν επιτρέπεται να αλλάζουν θέσεις, πέραν της αρχικής θέσης 

που κατέλαβαν στην αίθουσα. 

 

 



6. ενημερώνει εκ των προτέρων, τους συμμετέχοντες/χουσες: 

 ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα.  Στην περίπτωση που δεν φέρουν μάσκα δεν 

τους επιτρέπεται (από τους διοργανωτές) η είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας.  

Διευκρινίζεται ότι η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη, να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο, 

ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο και τη μύτη και ότι η προσωπίδα/ασπίδα προσώπου δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει τη μάσκα και αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο 

συμπληρωματικά με τη μάσκα. 

 την ώρα και διάρκεια των εγγραφών 

 την Αίθουσα/ες που θα χρησιμοποιηθεί/ούν για την επιμόρφωση 

 το γεγονός ότι στην περίπτωση που διακινούνται στους χώρους του ΠΙ (αίθουσες διδασκαλίας, 

γραφεία, διαδρόμους, αποχωρητήρια, κυλικείο κτλ.), θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά 

μάσκα.  

 ότι θα εισέρχονται στο κτήριο ΠΙ μόνο από την κεντρική είσοδο, 15 λεπτά πριν από την 

έναρξη της εκδήλωσης. 

 ότι θα περνούν από ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας του  σώματος  στην κεντρική 

είσοδο του ΠΙ. Σε όσα άτομα δεν θερμομετρηθούν δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες 

διδασκαλίας. Ο εισηγητής θα παραλαμβάνει από τον φύλακα του κτηρίου τον ονομαστικό 

κατάλογο με τη θερμομέτρηση και θα τον καρφιτσώνει μαζί με το παρουσιολόγιο. Άτομα με 

θερμοκρασία σώματος ≥37,3˚ πρέπει να αποχωρούν από τον χώρο. Επίσης, στην είσοδο του 

χώρου της εκδήλωσης θα υπάρχει σταθμός με απολυμαντικό χεριών. 

 ότι δεν πρέπει να προσέρχονται σε εκδηλώσεις στον χώρο του ΠΙ άτομα με συμπτώματα 

λοίμωξης του αναπνευστικού. Σε περίπτωση παρουσίας ασθενούς στον χώρο, θα πρέπει να 

απομονώνεται από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, να γίνεται άμεσα επικοινωνία με τον 

Προσωπικό του Ιατρό ή με το 1420 σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει Προσωπικό Ιατρό 

και να απομακρύνεται από τον χώρο. 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ 
 

 

Κατά την είσοδο στο κυλικείο ΠΙ να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στον χώρο και να 

τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη αποστασιοποίηση των 2 μέτρων μεταξύ ατόμων. 
 

Στις τουαλέτες να χρησιμοποιείται υγρό σαπούνι, χαρτοπετσέτες μίας χρήσης και αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 60% τουλάχιστον σε αλκοόλη) για απολύμανση των χεριών. 
 

Στις εισόδους έξω από τις τουαλέτες θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη 

αποστασιοποίηση των 2 μέτρων, καθώς και του μέγιστου αριθμού ατόμων εντός των τουαλετών. 

 
 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 

 

Για το Παράρτημα ΠΙ Λεμεσού ισχύουν όλα τα πιο πάνω, με τη λήψη των πιο κάτω επιπρόσθετων 

μέτρων: 
 

1. Η ανέπαφη μέτρηση της θερμοκρασίας του  σώματος στους/στις συμμετέχοντες/σουσες θα 

γίνεται κατά την είσοδό τους στην αίθουσα διδασκαλίας. Νοείται ότι θα πρέπει να φέρουν 

υποχρεωτικά μάσκα με την είσοδό τους στο κτήριο. 

2. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων οι συμμετέχοντες/σουσες που χρησιμοποιούν την Αίθουσα 

Διδασκαλίας του 1ου ορόφου, πρέπει να κατεβαίνουν στον χώρο του ισογείου, όπου μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις τουαλέτες. Στον προθάλαμο του 1ου ορόφου δεν μπορούν να παραμένουν 

άτομα, λόγω της στενότητας του χώρου. Ο προθάλαμος του 1ου ορόφου θα χρησιμοποιείται μόνο 

ως διάδρομος για την είσοδο και την έξοδο από την Αίθουσα Διδασκαλίας. Κατά τη διακίνηση να 

τηρείται αυστηρά η απαιτούμενη αποστασιοποίηση των 2 μέτρων. 

 

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τα διατάγματα που έχουν ανακοινωθεί, υπάρχει πρόστιμο €300,00 

για τα άτομα που δεν φορούν τη μάσκα και αποτελεί ευθύνη του/της ίδιου/ίδιας του/της 

συμμετέχοντος/χουσας η τήρηση των προνοιών για τη χρήση της μάσκας. 


