
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΚΖΣ) 

Μετακίνηση στους χώρους της Κλινικής  

Οι φοιτητές που θα προσέρχονται στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς για την κλινική τους 

άσκηση από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020:  

1. Συστήνεται να έχουν μαζί τους, εκτός από τον συνήθη προσωπικό τους εξοπλισμό: 

Ø Μάσκα προσώπου χάρτινη ή υφασμάτινη (για προσωπική τους χρήση). Η ορθή χρήση της, 

είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της πρωινή άσκησης στους εσωτερικούς χώρους της 

Μονάδας και γενικότερα στους χώρους της ΚΖΣ.   

Ø Ατομικό φιαλίδιο αντισηπτικού που μπορούν να χρησιμοποιούν περιοδικά κατά τη διάρκεια 

της παρουσίας τους στην ΚΖΣ. 

Ø Ατομικά γάντια μιας χρήσης. 

2. Κατά την άφιξή τους στην ΚΖΣ, θα πρέπει να κατευθύνονται στο χώρο των αποδυτηρίων, για 

την αλλαγή του ιματισμού τους, αποφεύγοντας τη δημιουργία συνθηκών συνωστισμού.  

3. Κατά την κλινική εξέταση ενός ζώου, θα πρέπει να φορούν μάσκα και γάντια και να 

απολυμαίνουν το στηθοσκόπιό τους μεταξύ των χρήσεων του.  

4. Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στην Κλινική θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ατομικής 

προστασίας και υγιεινής (τήρηση ασφαλών αποστάσεων, μέτρα προσωπικής υγιεινής, μάσκα). 

5. Οι φοιτητές που εφημερεύουν (χώρος νοσηλευτηρίου), θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν 

μάσκα σε όλη τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας της Κλινικής. Η χρήση της μάσκας είναι 

προαιρετική τις απογευματινές και βραδινές ώρες, υπό την προϋπόθεση πως τηρούνται όλα τα 

υπόλοιπα μέτρα ασφαλείας. Σημειώνεται, πως σε περίπτωση κλινικής εξέτασης ή 

δειγματοληψίας (π.χ. αίματος) ή λοιπών χειρισμών (π.χ. πέρασμα ενδοφλέβιου καθετήρα) σε 



ένα νοσηλευόμενο ζώο, που απαιτείται η συνεργασία 2-3 ατόμων, η χρήση της μάσκας είναι 

υποχρεωτική. Στο χώρο του νοσηλευτηρίου, δεν θα επιτρέπεται η παρουσία > 5 ατόμων.  

6. Οι φοιτητές καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα πληκτρολόγια των ΗΥ της 

Μονάδας και σε άλλα αντικείμενα, π.χ. τηλέφωνα, μικροσκόπια, κουρευτικές μηχανές 

(εξωτερικά ιατρεία και νοσηλευτήριο) και να τα χειρίζονται σα να είναι δυνητικά μολυσμένα. 

Συστήνεται το πλύσιμο των χεριών πριν και μετά τη χρήση τους.    

7. Κατά τη χρήση του κοιτώνα των εφημερευόντων φοιτητών, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες 

υγιεινής. Η χρήση του θα γίνεται εκ περιτροπής (όχι ταυτόχρονη χρήση του από τους 

φοιτητές). Η προσκόμιση προσωπικού υπνόσακου, σεντονιού και μαξιλαροθήκης, θα είναι 

χρήσιμη. Σημειώνεται, πως η αλλαγή κλινοσκεπασμάτων και η απολύμανση του κοιτώνα από 

το καθαριστικό προσωπικό θα είναι συχνή.   

8. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής αισθανθεί αδιαθεσία, ιδιαίτερα με συμπτώματα συμβατά με 

τον Covid-19, παραμένει στο σπίτι σε αυτοαπομόνωση και επικοινωνεί με το μέλος ΔΕΠ που 

έχει υπηρεσία. 

  

Κλινική εξέταση των περιστατικών  

1. Κάθε περιστατικό θα αναλαμβάνεται από ένα φοιτητή και ένα μετεκπαιδευόμενο κτηνίατρο. 

2. Το περιστατικό θα καταγράφεται αρχικά στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΚΖΣ στο χώρο 

Υποδοχής. Ο ιδιοκτήτης θα φοράει υποχρεωτικά μάσκα.  

3. Η λήψη του ιστορικού θα γίνεται, κατά προτίμηση, στον εξωτερικό χώρο της Κλινικής 

(σημασμένοι χώροι), κατ, εξαίρεση στην αίθουσα υποδοχής ή σε πιο εσωτερικούς χώρους της 

Κλινικής. 



4. Ο φοιτητής/μετεκπαιδευόμενος κτηνίατρος θα παραλαμβάνουν το ζώο και θα το μεταφέρουν 

από τον εξωτερικό στους εσωτερικούς χώρους της Κλινικής για εξέταση/δειγματοληψία.  

5. Η είσοδος των ιδιοκτητών στους εσωτερικούς χώρους της Μονάδας δεν επιτρέπεται, παρά 

μόνο εφόσον αυτό ζητηθεί από τους υπεύθυνους εξέτασης του ζώου.  

6. Η χώροι εξέτασης των ζώων στην Κλινική, θα είναι καθορισμένοι με σήμανση. 

7. Η χρήση των κλιματιστικών συσκευών στις αίθουσες κλινικής εξέτασης (επιτοίχιες συσκευές), 

θα επιτρέπεται μόνο εφόσον οι παρόντες στο χώρο φορούν μάσκες. Η χρήση του κλιματισμού 

στο χώρο νοσηλείας (συσκευές οροφής) θα επιτρέπεται.        

             

Χρήση της τραπεζαρίας για το μεσημεριανό γεύμα (εφόσον λειτουργήσει) 

1. Κάθε εισερχόμενος στην τραπεζαρία θα καταλαμβάνει ένα τραπέζι (όχι > 5 άτομα στο χώρο). 

2. Μετά το τέλος του γεύματος, θα πρέπει να καθαρίζει και να απολυμαίνει το τραπέζι του/της 

με το διαθέσιμο απολυμαντικό.  

3. Κατά την περίοδο της ισχύος των μέτρων ασφαλείας, η κατανάλωση του γεύματος μπορεί να 

γίνεται και εκτός της αίθουσας της τραπεζαρίας, όχι όμως στους χώρους των 

εξεταστηρίων/νοσηλευτηρίων.  

 


