Κρούσματα κορονοϊού στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Σας ενημερώνουμε ότι παρουσιάστηκαν 2 κρούσματα σε φοιτητές 3ου και 5ου έτους του Τμήματος
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν την προηγουμένη και την
τρέχουσα εβδομάδα. Η τελευταία ημέρα παρουσίας των κρουσμάτων στο Τμήμα ήταν η Δευτέρα
25/10/21. Οι φοιτητές αυτοί παρακολούθησαν τα παρακάτω μαθήματα έως την Δευτέρα 25/10/21:
Πέμπτη 21/10/21

➢ Ρομποτική‐εργαστήριο (Τμήμα Α’ , Αίθουσα 47, κτίριο Οχημάτων)
➢ ΣΑΕ Ι – Ασκήσεις πράξης ( Τμήμα 1‐2 μ.μ., εργαστήριο 3010Α, κεντρικό κτίριο)

Παρασκευή 22/10/21 ➢ Αεροδυναμική‐θεωρία (αίθουσα 42, κτίριο Οχημάτων)
➢ Ηλεκτρικές Μηχανές και Συστ. Οδ.‐θεωρία (αίθουσα 43, κτίριο Οχημάτων)
Δευτέρα 25/10/21

➢ Μηχανικές διαμορφώσεις (αίθουσα 43, κτίριο Οχημάτων)
➢Λογισμικά για μηχανικούς (εργαστήριο 3010Α, κεντρικό κτίριο)

Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του ΔΙΠΑΕ θα πραγματοποιηθεί άμεσα απολύμανση
στις εν λόγω αίθουσες και τους εργαστηριακούς χώρους.
Για τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο 3010Α και την αίθουσα 47, λόγω
περιορισμένου ακροατηρίου και σχολαστικής χρήσης μέτρων (μάσκες, αποστάσεις, αερισμός) δεν θα
επιβληθούν περαιτέρω μέτρα.
Για τα υπόλοιπα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες διδασκαλίας 42 και 43, θα
επιβληθούν τα μέτρα που ορίζουν τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Αν παρακολουθήσατε κάποιο ή κάποια από
αυτά τα μαθήματα, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:
➢ Αν είσαστε ανεμβολίαστοι και εισήλθατε στο ίδρυμα με rapid test ή PCR test, μπαίνετε υποχρεωτικά
σε καραντίνα δέκα (10) ημερών. Αν μετά το πέρας των 10 ημερών δεν φέρετε συμπτώματα της νόσου σε
συνδυασμό με τα αντίστοιχα αρνητικά διαγνωστικά tests τότε δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.
➢ Αν έχετε εμβολιαστεί ή νοσήσει εντός των τελευταίων 6 μηνών και παρευρεθήκατε στα μαθήματα
αυτά είναι απαραίτητο να παρακολουθήσετε στενά την υγεία σας. Στο πλαίσιο αυτό, συστήνεται η
αξιοποίηση των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self‐tests) δυο φορές την εβδομάδα σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση εμφάνισης οποιουδήποτε παραμικρού συμπτώματος μέσα στις

επόμενες 10 ημέρες, καλείστε να μην προσέλθετε στο Τμήμα και να προχωρήσετε άμεσα σε rapid test ή
PCR test.
Χρήσιμες Πληροφορίες: Τηλέφωνο του ΕΟΔΥ : 2105212054
Για επιπρόσθετες πληροφορίες
Υπεύθυνος Covid‐19 του Τμήματος : κ. Υφούλης Χρήστος, email: cyfoulis@ihu.gr
Αν. Υπεύθυνος Covid‐19 του Τμήματος : κ. Μπεχτσής Δημήτριος, email: dimbec@ihu.gr

