
ΠΜΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ COVIT-19 

Υπεύθυνη συντονισμού και εφαρμογής: κ. Μαρκοπούλου Αικατερίνη 

Η γραμματειακή υποστήριξη οι  βοηθοί  και οι διδάσκοντες οφείλουν να φοράνε μάσκες κατά τη 

διάρκεια των εργαστηρίων  και να συντονίζουν τη διαδικασία 

1ον .  Η προσέλευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο υποδοχής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 

10min νωρίτερα προκειμένου να τηρηθούν όλοι οι κανόνες προφύλαξης 

2ον . Κάθε μεταπτυχιακός οφείλει να ενημερώνει τηλεφωνικώς (την κ. Τσανακτσίδου) για την προσέλευσή 

του, προκειμένου να τον περιμένει στο χώρο υποδοχής (η είσοδος θα είναι ελεγχόμενη). 

3ον . Στο χώρο υποδοχής θα ελέγχεται η θερμοκρασία του με ειδικό θερμόμετρο. Θερμοκρασία > 37οC θα 

απαγορεύει την είσοδο του προκειμένου να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. Εφόσον η θερμοκρασία του 

φοιτητή είναι φυσιολογική θα γίνονται τα ακόλουθα: 

     α) απολύμανση χεριών με αντισηπτικό που θα του χορηγηθεί 

     β) τοποθέτηση μάσκας (1 μάσκα θα του χορηγηθεί αρχικά σε σακουλάκι την οποία θα πλένει και θα τη     

ξαναχρησιμοποιεί) . Η μάσκα, ρητώς, δεν θα απομακρύνεται από το πρόσωπο του μεταπτυχιακού. Σε 

περίπτωση αναπνευστικής δυσχέρειας για να την απομακρύνει θα πρέπει να μεταφερθεί σε εξωτερικό 

χώρο.   

     γ)Χρήση γαντιών τα οποία θα αφαιρεί μόνο κατά την έξοδό του (θα χορηγείται ένα ζευγάρι  κάθε φορά) 

4ον . Ο φοιτητής θα οδηγείται στο χώρο άσκησής του και θα λαμβάνει συγκεκριμένη θέση. Οφείλει να μη 

μετακινείται άσκοπα (μόνο με την υπόδειξη του διδάσκοντα ή της υπεύθυνης)και να κρατάει την 

απόσταση των 1.5 μέτρων από τους συναδέλφους του. 

5ον . Ο χώρος των εργαστηρίων θα λειτουργεί με ανοιχτά παράθυρα και /1 ώρα οι επιφάνειες των πάγκων 

και των οργάνων θα ψεκάζονται με απολυμαντικό 

6ον . Για λόγους προφύλαξης δεν θα χορηγείται στους ασκούμενους πάσης φύσεως βρώσιμου ή 

αναψυκτικού. 

7ον . Κάθε ασκούμενος εφόσον ολοκληρώνει την άσκηση θα ενημερώνει τον διδάσκοντα και θα οδηγείται 

ξανά στο χώρο υποδοχής για να φύγει. Τη μάσκα και τα γάντια θα τα απομακρύνει εφόσον βρεθεί σε 

εξωτερικό χώρο. Τη μάσκα θα την πλένει και με δική του ευθύνη θα φροντίζει να την έχει μαζί του και 

στο επόμενο εργαστήριο. 

8ον . Κάθε μεταπτυχιακός οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες και να υπογράψει την αποδοχή 

συμμόρφωσης των κανόνων. Παράλληλα οφείλει να ενημερώνει την υπεύθυνη, τον διδάσκοντα ή την 

Διευθύντρια του ΠΜΣ για τυχών παρατυπίες που αποσκοπούν στην προφύλαξη την υγείας αυτού και 

των συναδέλφων του. 

Αποδοχή εφαρμογής κανόνων 

Εγώ ο/η ………………………   …………………….διάβασα τους κανόνες λειτουργίας των ΜΠΣ και δηλώνω ότι θα 

τους εφαρμόζω προκειμένου να συμμετάσχω στη διαδικασία άσκησης των εργαστηρίων. 

                                                                                              Ο δηλών/ούσα 

……/5/2020 

 


