Διαδικασίες σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή διαπιστωμένου κρούσματος COVID19 σε μέλος της Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης

! Σημαντική αλλαγή: αναστολή λειτουργίας της υπηρεσίας edupass

1. Ύποπτα Συμπτώματα
Συμπτώματα ύποπτα/συμβατά με νόσο από SARS-COV-2:


Πυρετός



Βήχας



Δύσπνοια



Κακουχία/καταβολή δυνάμεων



Ρίγος



Μυαλγίες



Κεφαλαλγία



Πονόλαιμος



Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

2. Τι γίνεται σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με τη νόσο
COVID-19
Αν εμφανίσετε συμπτώματα ύποπτα για COVID-19, τότε θα πρέπει να κάνετε τα
εξής:


Να παραμείνετε ει δυνατόν μακριά από άλλα άτομα για όσο διάστημα διαρκούν
τα συμπτώματα.



Να προβείτε σε διενέργεια τεστ και εάν διαγνωστείτε θετικοί να ακολουθήσετε
τις οδηγίες του βήματος 3.



Αν βρίσκεστε σε χώρο του Πολυτεχνείου, θα πρέπει να φοράτε συνεχώς μάσκα
και να προσπαθείτε να βρίσκεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τα
υπόλοιπα μέλη του Πολυτεχνείου. Θα πρέπει να απομακρυνθείτε το
συντομότερο δυνατόν από το χώρο του Πολυτεχνείου και να απομονωθείτε στο
χώρος σας καθώς και να απευθυνθείτε σε μονάδα υγείας ή τον προσωπικό σας
γιατρό.



Να ακολουθήσετε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για συμπτωματικούς ασθενείς και να
επισκεφτείτε το εφημερεύον Νοσοκομείο ή άλλη μονάδα υγείας ή να
απευθυνθείτε στον προσωπικό σας ιατρό για εξέταση και οδηγίες.

3. Τι πρέπει να γίνει αν διαγνωστείτε θετική/θετικός μετά από διενέργεια
εργαστηριακού τεστ (PCR ή Rapid Antigen Test το οποίο έχει δηλωθεί στο εθνικό
μητρώο Covid-19)
Αν διαγνωστείτε θετική/θετικός μετά από διενέργεια εργαστηριακού τεστ, τότε θα
πρέπει να γίνουν τα εξής.


Θα πρέπει να ενημερώσετε την ομάδα διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ΜΠΔ.



Θα πρέπει να μπείτε σε πενθήμερη καραντίνα. Στη λήξη της πέμπτης ημέρας
από τη διάγνωση, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα προεξάρχοντος του πυρετού- ελαττώνονται, η καραντίνα διακόπτεται. Εάν ο
πυρετός συνεχίζει χωρίς άλλα συμπτώματα, η καραντίνα παρατείνεται. Όταν
λήξει η καραντίνα, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής
προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε
ημέρες.



Για τη διερεύνηση της δυνατότητας αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών σας
υποχρεώσεων (εργαστήριο, εξέταση, κλπ) οι οποίες είναι προγραμματισμένες
για το διάστημα της απουσία σας, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τους
υπεύθυνους των μαθημάτων από τα οποία θα απουσιάσετε αποστέλλοντάς
τους τη βεβαίωση του θετικού τεστ.

Η Ομάδα Διαχείρισης COVID-19 της Σχολής ΜΠΔ

