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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ COVID-19 

 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΚΟΛΧΙΚΟ 

 

- Η μεταφορά των φοιτητών πραγματοποιείται με ένα μέγιστο αριθμό 

φοιτητών 25 ανά λεωφορείο. 

- Η είσοδος των φοιτητών στο λεωφορείο πραγματοποιείται μόνο από την 

μπροστινή πόρτα, με αποφυγή του συγχρωτισμού και διατήρηση 

τουλάχιστον 2 μέτρων απόσταση μεταξύ τους.  

- Είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας (Κ/Ν 95 ως 1η και απλή 

χειρουργική μάσκα ως 2η) κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.  

- Απαγορεύεται η μεταφορά των φοιτητών σε διπλανές θέσεις. 

- Ο αερισμός του μεταφορικού μέσου είναι υποχρεωτικός. Η διάνοιξη 

όλων των παραθύρων κατά τη στάθμευση/αναμονή του μεταφορικού 

μέσου και η διάνοιξη των πίσω παραθύρων του μεταφορικού μέσου 

κατά τη μεταφορά των φοιτητών είναι υποχρεωτική. 

- Συνιστάται, εφόσον είναι εφικτό, η μετάβαση φοιτητών στο Κολχικό με 

δικό τους όχημα.  

- Σε περίπτωση που το όχημα ενός φοιτητή  μεταφέρει και άλλον φοιτητή 

συνιστάται η χρήση μάσκας (Κ/Ν 95 ως 1η και απλή χειρουργική μάσκα 

ως 2η) και ο συνεχής αερισμός του μεταφορικού μέσου. 

- Συνιστάται η αποφυγή στο μέτρο του δυνατού επαφής των χεριών με 

κοινόχρηστες επιφάνειες (π.χ. καθίσματα, λαβές καθισμάτων). Επίσης, 

συνιστάται η συχνή χρήση εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.Φ. απολυμαντικού 

χεριών  και η αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο. 

- Συνιστάται η ατομική θερμομέτρηση κάθε φοιτητή πριν από την 

αναχώρηση από την οικία του. Πριν από την είσοδό τους στο 

λεωφορείου οι φοιτητές θα θερμομετρούνται εκ νέου υποχρεωτικά από 

βοηθητικό προσωπικό της κλινικής. 

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

 

- Η επίσκεψη σε εκτροφές πραγματοποιείται σε ομάδες με περιορισμένο 
αριθμό φοιτητών (ως 14). 

- Κατά την είσοδό τους στο λεωφορείο μεταφοράς ισχύουν οι κανόνες που 
επισημάνθηκαν παραπάνω. 

- Κατά την επίσκεψη στις εκτροφές συμμετέχουν μόνον τα απολύτως 
απαραίτητα άτομα και συγκεκριμένα οι φοιτητές, το υπεύθυνο μέλος 
ΔΕΠ και ένας μετεκπαιδευόμενος. 
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- Κατά την παραμονή στην εκτροφή είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας 
(Κ/Ν 95 ως 1η και απλή χειρουργική μάσκα ως 2η) από όλους τους 
συμμετέχοντες και η τήρηση απόστασης ασφαλείας τουλάχιστον 2 
μέτρων μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η κοντινή επαφή με 
μέλη του προσωπικού της εκτροφής. 

- Ο κάθε φοιτητής, ο μετεκπαιδευόμενος και το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ 
υποχρεωτικά φέρουν και χρησιμοποιούν Ατομικό Εξοπλισμό που 
απαιτείται για την εξέταση ασθενών ζώων (γάντια μιας χρήσης, 
στηθοσκόπιο, θερμόμετρο, μολύβια, τετράδια κ.λπ.). 

- Κατά την εξέταση και το χειρισμό ασθενών ζώων είναι υποχρεωτική η 
τήρηση της απόστασης ασφαλείας των 2 μέτρων και η αποφυγή 
συνωστισμού. Όταν απαιτείται η προσέγγιση, οι φοιτητές πρέπει να 
τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να πλησιάζουν το προς εξέταση 
ζώο με προκαθορισμένη από το μέλος ΔΕΠ σειρά. 

- Οι συμμετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία υποχρεούνται 
στη διενέργεια τακτικών Ατομικών Εργαστηριακών Ελέγχων για SARS-
Cov-2, όπως θα καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος 
Κτηνιατρικής. 

- Είναι υποχρεωτική η τακτική διενέργεια καθαρισμού και απολυμάνσεων 
του ατομικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού της Κλινικής Παραγωγικών 
Ζώων και των μεταφορικών οχημάτων. 

- Τα μέλη της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων υποχρεούνται να ενημερώνουν 
τους φοιτητές σχετικά με τις αρχές Βιοασφάλειας έναντι του SARS-CoV-2 
στο επίπεδο της εκτροφής.  

 
 

 ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΧΙΚΟ 

 

- Οι φοιτητές υποχρεούνται να αλλάζουν τον ιματισμό τους σε εξωτερικούς 

χώρους (σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν), τηρώντας 

απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 μέτρων και χρησιμοποιώντας μάσκα 

(Κ/Ν 95 ως 1η και απλή χειρουργική μάσκα ως 2η). 

- Στην περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι φοιτητές θα 

μεταβαίνουν για την αλλαγή του ιματισμού τους στους προβλεπόμενους 

στεγασμένους χώρους των εκτροφών και της Κλινικής, σε ομάδες λίγων 

ατόμων (4-8 άτομα, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο). Είναι υποχρεωτική η 

τήρηση της απόστασης ασφαλείας και η χρήση μάσκας (Κ/Ν 95 ως 1η και 

απλή χειρουργική μάσκα ως 2η) κατά την παραμονή στους χώρους αλλαγής 

ιματισμού.  

- Όσοι φοιτητές προσέρχονται με δικό τους όχημα συνιστάται να έχουν ήδη 

αλλάξει, προς αποφυγή συνωστισμού.  

 

 ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΟΜΗΣ ΠΤΗΝΩΝ 
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Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

- Οι παρουσίες των φοιτητών θα λαμβάνονται στον εξωτερικό χώρο, 

μπροστά από τη Μονάδα Παθολογίας Πτηνών και είναι υποχρεωτική η 

χρήση μάσκας (Κ/Ν 95 ως 1η και απλή χειρουργική μάσκα ως 2η), η τήρηση 

της απόστασης ασφαλείας και η αποφυγή συνωστισμού. 

- Ο κάθε φοιτητής, εκτός των άλλων (ποδιά, γάντια κ.λπ.), οφείλει να έχει 

μάσκες (Κ/Ν 95 ως 1η και απλή χειρουργική μάσκα ως 2η)  και ένα 

αντισηπτικό χεριών, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιεί ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 

Β. ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ  

 

- Κατά τη διάρκεια της επισκόπησης, της νεκροτομής και της νεκροτομικής 

εξέτασης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (Κ/Ν 95 ως 1η και απλή 

χειρουργική μάσκα ως 2η) και γαντιών, καθώς και η τήρηση της απόστασης 

ασφαλείας των 2 μέτρων. 

- Κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο νεκροτομών είναι υποχρεωτική η 

χρήση μάσκας (Κ/Ν 95 ως 1η και απλή χειρουργική μάσκα ως 2η), η τήρηση 

της απόστασης ασφαλείας και η αποφυγή συνωστισμού. 

- Κάποια παράθυρα θα παραμένουν ανοιχτά ώστε να υπάρχει επαρκής 

αερισμός του χώρου. 

 

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ 

ΚΟΛΧΙΚΟ 

 

- Η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί μόνον σε περίπτωση ανάγκης προβολής 

διαφανειών. Το σημαντικότερο τμήμα της θεωρητικής διδασκαλίας θα 

γίνεται σε ανοικτό, υπαίθριο χώρο. 

- Κατά την παραμονή στην αίθουσα διδασκαλίας είναι υποχρεωτική η 

χρήση μάσκας (Κ/Ν 95 ως 1η και απλή χειρουργική μάσκα ως 2η).  

- Συνιστάται η αποφυγή στο μέτρο του δυνατού επαφής των χεριών με 

κοινόχρηστες επιφάνειες. Επίσης, συνιστάται η συχνή χρήση 

εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.Φ. απολυμαντικού χεριών κατά την είσοδο και 

την έξοδο από την αίθουσα και η αποφυγή επαφής των χεριών με το 

πρόσωπο. 

- Είναι υποχρεωτική η τήρηση της απόστασης ασφαλείας κατά την 

παραμονή στους χώρο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να κάθονται 

αφήνοντας τουλάχιστον μία θέση κενή μεταξύ τους (σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του ΕΟΔΥ).  

- Κάποια παράθυρα θα παραμένουν ανοιχτά ώστε να υπάρχει επαρκής 

αερισμός του χώρου. 
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- Συνιστάται η αποφυγή ανταλλαγής αντικειμένων μεταξύ των φοιτητών 

(μολύβια, τετράδια κ.λπ.). 

 

 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΚΟΛΧΙΚΟ 

 

- Κατά την παραμονή σε όλους τους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση 

μάσκας (Κ/Ν 95 ως 1η και απλή χειρουργική μάσκα ως 2η). Επίσης, 

συνιστάται η συχνή χρήση εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.Φ. απολυμαντικού 

χεριών κατά την είσοδο και την έξοδο, καθώς και η αποφυγή επαφής των 

χεριών με το πρόσωπο.  

- Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά αίθουσα εξέτασης και ανά περιστατικό 

είναι 14 φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ. 

- Κατά την εξέταση και το χειρισμό ασθενών ζώων είναι υποχρεωτική η 
τήρηση της απόστασης ασφαλείας των 2 μέτρων και η αποφυγή 
συνωστισμού. Όταν απαιτείται η προσέγγιση, οι φοιτητές πρέπει να 
τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να πλησιάζουν το προς εξέταση 
ζώο με προκαθορισμένη από το μέλος ΔΕΠ σειρά. 

- Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι φοιτητές υποχρεούνται να πλένουν τα 
χέρια τους και τις μπότες τους στις προβλεπόμενες για αυτό υποδομές 
που υπάρχουν στις αίθουσες των περιστατικών και όχι στον προθάλαμο 
των τουαλετών. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος οι φοιτητές οφείλουν 
να αποφεύγουν το συνωστισμό, κρατώντας απόσταση 2 μέτρων μεταξύ 
τους. 

- Οι φοιτητές παρακαλούνται να αποφεύγουν στο μέτρο του δυνατού τη 

χρήση των κοινόχρηστων τουαλετών. Στην περίπτωση που κάνουν χρήση, 

οφείλουν να περιμένουν τουλάχιστον 10 λεπτά από την προηγούμενη 

χρήση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής ανανέωση του αέρα. Το 

στέγνωμα των χεριών θα πραγματοποιείται με ρολό χαρτί μιας χρήσης. 

Επίσης, συνιστάται η συχνή χρήση εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.Φ. 

απολυμαντικού χεριών κατά την είσοδο και την έξοδο από την αίθουσα 

εξέτασης περιστατικών και η αποφυγή επαφής των χεριών με το 

πρόσωπο. 

 

 

 


