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ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ – ΕΚΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΟΜΩΝ  ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19. 

 

 

Α. Προσκόμιση περιστατικών 

- Για την αποφυγή συνωστισμού, το κάθε περιστατικό 

προσκομίζεται στα εξωτερικά ιατρεία στην ακριβώς καθορισμένη 

ώρα του ραντεβου του. Καθυστέρηση πέραν των 15 λεπτών οδηγεί 

στην ακύρωσή του.  

- Καθορίζεται τέτοιος αριθμός προσκομισθέντων περιστατικών ανά 

ημέρα, ανά ώρα και ανά ειδικότητα, ώστε στην αίθουσα αναμονής 

και σε κάθε εξεταστήριο να βρίσκονται 3 άτομα ανά 10 m2. Ο 

αριθμός αυτός προσδιορίζεται ειδικότερα ανάλογα με τις 

χωροτακτικές ιδιαιτερότητες της κάθε Μονάδας, Κλινικής και 

Εργασηρίου. Συνιστάται, αποφυγή καταστρατήγησης του παραπάνω 

αριθμού των περιστατικών.  

- Ο κάθε κηδεμόνας θερμομετρείται κατά την είσοδο στο 

συγκρότημα των κλινικών από τον φύλακα της πύλης, ο οποίος 

κατέχει και τον ημερήσιο κατάλογο των ονομάτων των κηδεμώνων 

των περιστατικών, ώστε να επιτρέπει την είσοδό τους. 

- Ο κηδεμόνας του ζώου είναι υποχρεωτικό να φέρει ιατρική 

μάσκα προσώπου και όχι κάλυμμα υφασμάτινο. Για το σκοπό αυτό 

θα ενημερώνεται από την γραμματεία κατά την τηλεφωνική 

επικοινωνία. Στην περίπτωση του υφασμάτινου καλύμματος θα 

χορηγείται από την Κλινική ιατρική μάσκα την οποία θα φοράνε 

επάνω από την υφασμάτινη. 

- Μετά την καταγραφή του εξεταζόμενου ζώου στην reception και 

την λήψη του ιστορικού σε τρίτο χώρο (όχι στον εξωτερικό 

διάδρομο), συνιστάται, εφόσον ο χαρακτήρας του ζώου το 

επιτρέπει, η παράδοση του ζώου από τον κηδεμόνα του στους 

θεράποντες ιατρούς και η παραμονή του κηδεμόνα εκτός της 

αίθουσα αναμονής, μέχρι να ειδοποιηθεί-ενημερωθεί. Θα υπάρχει 

σύσταση για αναμονή στο αυτοκίνητο με το οποίο προσήλθαν οι 

ιδιοκτήτες των ζώων και όχι στον εξωτερικό διάδρομο της 

Κλινικής, για αποφυγή συνωστισμού. Οι ιδιοκτήτες θα 

προσκαλούνται τηλεφωνικά όταν θα πρέπει να μιλήσουν με τους 

υπεύθυνους ιατρούς. 
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Β Κοινοί κανόνες ασφάλειας του προσωπικού των 

Κλινικών και Εργαστηρίων  

- Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τύπου Κ/Ν 95 και η σωστή 

εφαρμογή της, με πλήρη κάλυψη στόματος και μυκτήρων). Πάνω από 

την μάσκα αυτή θα πρέπει να τοποθετείται και άλλη απλή 

χειρουργική μάσκα. 

- Συστήνεται το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι (διάρκεια 20 

δευτερόλεπτα τουλάχιστον) και η χρήση αντισηπτικού κατά την 

είσοδο και έξοδο από κάθε εξεταστήριο – Δοχεία με αντισηπτικό 

θα πρέπει να βρίσκονται σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους της 

Κλινικής. 

- - Είναι υποχρεωτική η τήρηση της απόστασης ασφαλείας (2m) 

μεταξύ των ατόμων σε όλους τους χώρους αναμονής, εξετασης και 

θεραπείας κατά την επαφή με το φιλόζωο κοινό, και στα 

ενδιάμεσα μεταξύ της εξέτασης των ζώων χρονικά διαστήματα. 

- Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά εξεταστήριο: 3 για εξεταστήρια 

μέχρι 10 m2 (ελάχιστο 8 m2), 6 για κοινόχρηστους χώρους από 10 

– 20 m2, 30 για τα αμφιθέατρα (>100 m2) 

- Τα παράθυρα των χώρων εξέτασης συστήνεται να παραμένουν 

ανοιχτά, εάν αυτό είναι εφικτό και ανεκτό, για την επίτευξη 

ικανοποιητικού αερισμού.  

- Όταν απαιτείται η επαφή με το ζώο κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης, αυτή πρέπει να γίνεται τηρώντας τις αποστάσεις 

ασφαλείας χωρίς να προκαλείται συνωστισμός. Σε περίπτωση που 

είναι απαραίτητη η παρουσία του κηδεμόνα κατά την εξέταση του 

ζώου, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα παραπάνω, και ταυτόχρονα 

να γίνεται χρήση γαντιών μίας χρήσης. Εφόσον η παρουσία του 

κηδεμόνα κριθεί απαραίτητη, η διάρκεια παραμονής του στα 

εξεταστήρια ή τους εσωτερικούς χώρους της Κλινικής δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά.  

- Συστήνεται η αποφυγή μετακίνησης του προσωπικού από Μονάδα 

σε Μονάδα ή Εργαστήριο, εάν δεν συντρέχουν σοβοροί λόγοι. 

Συνιστάται η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. 

- Χρήση γαντιών μίας χρήσης ΚΑΙ προσωπίδας σε κάθε χειρισμό 

γάτας. Σε συνθήκες νοσηλείας γατών θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται και ποδιά μίας χρήσης 

- Τοποθέτηση των γατών σε απόσταση από τα υπόλοιπα ζώα κατά τη 

νοσηλεία (ορισμός συγκεκριμένου χώρου στις κλωβοστοιχίες) 

- Απολύμανση των κλωβών νοσηλείας (νοσηλευτήρια Παθολογίας, 

Χειρουργικής, Εντατική νοσηλεία) μετά από το εξιτήριο κάθε 

ζώου 

 

- Συστήνεται η διενέργεια δωρεάν rapid test σε όλο το «μόνιμο» 

προσωπικό (ΔΕΠ, υποψηφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, ΕΕΤΕΠ, 

υπάλληλοι) κάθε Δευτέρα πρωί. 
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*ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (επιπλέον των 
παραπάνω κανόνων ασφάλειας) 

 Μονάδα Παθολογίας (εξωτερικά ιατρεία Εσωτερικής Παθολογίας, 
Καρδιολογίας, Δερματολογίας, Νευρολογίας)  

 Μέγιστος αριθμός περιστατικών ανά υπομονάδα (Εσωτερική 
παθολογία και Δερματολογικό/Καρδιολογικό/Νευρολογικό): 3 
καινούρια την ημέρα με 1 επανεξέταση (σύνολο 4). 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα αναμονής της Μονάδας 
Παθολογίας, όπου βρίσκεται και η υποδοχή: 2, εκτός της 
γραμματείας. 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στις αίθουσες εξέτασης της 
Μονάδας Παθολογίας (καινούργιο εξεταστήριο Εσωτερικής 
Παθολογίας, Καρδιολογικό, Δερματολογικό, Αναπνευστικό 
ιατρείο: 2 – 3, εκτός του κηδεμόνα του ζώου. 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στις αίθουσες παρουσίασης των 
περιστατικών (αμφιθέατρο Σπαής, προθάλαμος Μονάδας 
Παθολογίας): 14 - 16. 

 Οποιαδήποτε εξέταση ή διαγνωστική δοκιμή εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να τηρεί τους κοινούς κανόνες 
ασφάλειας. Συστήνεται η βιντεοσκόπηση σε ενδιαφέροντα 
περιστατικά και η συζήτηση την επόμενη ημέρα στις πρωϊνές 
συναντήσεις του αμφιθεάτρου. 

 Εξέταση των γατών αποκλειστικά στο εξεταστήριο επιδείξεων 
της Παθολογίας και καλή απολύμανση του χώρου στη 
συνέχεια. 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στο Νοσηλευτήριο της Παθολογίας: 
3 σε κάθε αίθουσα 

 Απαγόρευση εισόδου στην νοσηλεία οποιουδήποτε εκτός από 
τους κτηνιάτρους υπηρεσίας, και αυστηρή τήρηση των 
κανόνων υγιεινής στις επιφάνειες προετοιμασίας των 
θεραπειών 

 Απόρριψη μασκών και γαντιών μίας χρήσης σε ειδικό κάδο 
βιολογικών αποβλήτων 

 Η εναλλαγή των φοιτητών και μεταπτυχιακών κτηνιάτρων στα 
μικροσκόπια της Μονάδας Παθολογίας (εξωτερικά ιατρεία, 
Δερματολογικό) θα πρέπει να αποφεύγεται. Κάθε εβδομάδα θα 
ορίζεται από τους μεταπτυχιακούς κτηνιάτρους υπεύθυνος 
εργαστηρίου εξωτερικών ιατρείων, που θα κάνει όλες τις 
μικροσκοπήσεις για τα περιστατικά. Στο τέλος της 
εβδομάδας θα γίνεται απολύμανση των φακών. Αν απαιτείται 
η επίδειξη παρασκευασμάτων, θα λαμβάνονται φωτογραφίες. 
Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα χρήσης κάμερας 
μικροσκόπησης (Δερματολογικό). 

 Μονάδα Χειρουργικής και Μαιευτικής/Αναπαραγωγής 
 Μέγιστος αριθμός περιστατικών ανά υπομονάδα (Ορθοπαιδικό, 

Οφθαλμολογία, Νευροχειρουργικό, Μαλακών μορίων, 
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Μαιευτικήδ): … καινούρια την ημέρα με … επανεξέταση 
(σύνολο …). 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα αναμονής της Μονάδας 
Χειρουργικής και Μαιευτικής: 2. 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στις αίθουσες εξέτασης της 
Μονάδας Χειρουργικής και Μαιευτικής: 2 – 3, εκτός του 
κηδεμόνα του ζώου. 

 Για τους χώρους της Οφθαλμολογίας και της Μαιευτικής ο 
αριθμός των ατόμων μπορεί να αυξηθεί σε περίπτωση 
παρουσίας φοιτητών, αλλά όχι πάνω από 6. Σε αυτή την 
περίπτωση είναι απαραίτητη η χρήση προσωπίδας από όλους. 

 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στα χειρουργεία: 3, εκτός 
του αναισθησιολόγου.  

 Συστήνεται η χρήση προσωπίδας σε συνθήκες όπου δεν μπορεί 
να τηρηθεί ο κανόνας των 2m. 

 Προτείνεται η αγορά και χρήση συσκευών απιονισμού και 
βελτίωσης της ποιότητας του αέρα μέσα στα χειρουργεία. 

 Χώρος Οδοντιατρικής  
 Μέγιστος αριθμός περιστατικών: … καινούρια την ημέρα με … 

επανεξέταση (σύνολο …). 
 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στις οδοντιατρικές 

επεμβάσεις: 3, εκτός του αναισθησιολόγου. Σε περίπτωση 
που χρειαστεί να παρευρίσκονται και φοιτητές, ο αριθμός 
μπορεί να αυξηθεί σε 5 – 6 άτομα, με την προϋπόθεση ότι 
όλοι θα φοράνε προσωπίδα και θα υπάρχει αερισμός της 
αίθουσας (ανοιχτά παράθυρα) 

 Επιβάλλεται η χρήση προσωπίδας, μάσκας προστασίας τύπου 
Ν95 και άνω, και οφθαλμικής προστασίας (γυαλιά κλειστού 
τύπου), καθώς και σκούφων μίας χρήσης, σε συνθήκες όπου 
δεν μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας των 2m, και οπωσδήποτε 
κατά τη διάρκεια των οδοντιατρικών επεμβάσεων. 

 Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων εντός και εκτός της Μονάδας 
 Από τις γάτες στις οποίες θα γίνουν οδοντιατρικές 

επεμβάσεις θα λαμβάνεται υλικό από τη στοματική κοιλότητα 
για rapid test ή PCR, μετά από επικοινωνία με τους 
ιδιοκτήτες τους. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα 
ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες και ο ΕΟΔΥ.  

 Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας 
 Μέγιστος αριθμός περιστατικών: … καινούρια την ημέρα με … 

επανεξέταση (σύνολο …). 
 Συστήνεται η χρήση προσωπίδας από τους υπεύθυνους για την 

αναισθησία, σε συνθήκες όπου δεν μπορεί να τηρηθεί ο 
κανόνας των 2m (π.χ. Χειρουργεία, Ακτινολογικό, 
Οδοντιατρικό) και ο καλός αερισμός της αίθουσας (ανοιχτά 
παράθυρα). 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα προετοιμασίας: 8 
 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην εντατική νοσηλεία: 4 
 Απαγόρευση εισόδου στην εντατική νοσηλεία οποιουδήποτε 

εκτός από τους κτηνιάτρους υπηρεσίας, και αυστηρή τήρηση 
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των κανόνων υγιεινής στις επιφάνειες προετοιμασίας των 
θεραπειών 

 Χειρισμός ζώων με γάντια μίας χρήσης (βλέπε ειδικοί 
χειρισμοί για γάτες). 

 Απόρριψη μασκών και γαντιών μίας χρήσης σε ειδικό κάδο 
βιολογικών αποβλήτων 

 Λειτουργία ηλεκτρονικού προγράμματος ραντεβού για τη 
διενέργεια αναισθησιολογικών χειρισμών (π.χ. Google 
calendar) για μείωση των μετακινήσεων μέσα στην Κλινική 

 Σε περίπτωση προσκόμισης επείγοντος περιστατικού εκτός 
του κανονικού ωραρίου, η εξέταση θα γίνεται στην αίθουσα 
προετοιμασίας της Αναισθησιολογίας, αφού προηγουμένως 
έχει ληφθεί το ιστορικό στην αίθουσα αναμονής της 
Χειρουργικής για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων μεταξύ 
των χώρων Παθολογίας και Χειρουργικής. Αν το περιστατικό 
δεν χρίζει εντατικής ή μη νοσηλείας, θα παραπέμπεται για 
εξέταση με ραντεβού. 

 
 Εργαστήριο Απεικονιστικής Διαγνωστικής  

 Η προσκόμιση του προς εξέταση περιστατικού γίνεται από 

τον ιδιοκτήτη του ζώου μόνο/ή και μαζί με τον υπεύθυνο 

μεταπτυχιακό φοιτητή. Στον χώρο εξέτασης εισέρχεται μόνο 

ο ιδιοκτήτης του ζώου για την συγκράτησή του, όταν η 

εξέταση δεν γίνεται υπό γενική αναισθησία. Ο φοιτητής 

αφού καταθέσει το παραπεμπτικό της εξέτασης επιστρέφει 

στην Μονάδα του. 

 Η γνωμάτευση και το υλικό της απεικονιστικής εξέτασης 

παραδίδονται στον υπεύθυνο μεταπτυχιακό φοιτητή αφού ο 

τελευταίος ειδοποιηθεί τηλεφωνικά. Ωστόσο, το υλικό αυτό 

μπορεί να μεταφερθεί στην Μονάδα που παρέπεμψε το 

περιστατικό και από το προσωπικό του Ακτινολογικού 

Εργαστηρίου.  

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα λήψης ακτινογραφιών 

όταν δεν απαιτείται γενική αναισθησία : 3, εκτός του 

κηδεμόνα 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα λήψης ακτινογραφιών 
όταν απαιτείται γενική αναισθησία : 4 (1 αναισθησιολόγος, 
1 ακτινολόγος 2 φοιτητές ακτινολογικού) Οι 
αναισθησιολόγοι και οι φοιτητές εξέρχονται από την 
αίθουσα του αξονικού τομογράφου την στιγμή της 
ακτινοβόλησης και παραμένουν στον παρακείμενο διάδρομο. 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα τράπεζας χειρισμού 
του ακτινολογικού 2. 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα του  αξονικού 
τομογράφου:  4 (10-15 m2) (1 αναισθησιολόγοι, 1 
ακτινολόγος, 2 φοιτητές). Οι αναισθησιολόγοι καο οι 
φοιτητές εξέρχονται από την αίθουσα του αξονικού 
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τομογράφου την στιγμή της ακτινοβόλησης και παραμένουν 
στον παρακείμενο διάδρομο. 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα τράπεζας χειρισμού 
του αξονικού 3. 

 Απουσία ατόμων στους ενδιάμεσους χώρουςΜέγιστος αριθμός 
ατόμων στην αίθουσα υπερήχων (8 m2): 3, εκτός του 
κηδεμόνα (μέλος ΔΕΠ, μετεκπαιδευόμενος ή φοιτητής) 

 Είσοδος των ζώων στην αίθουσα υπερήχων από την εξωτερική 
πόρτα – αποφυγή άσκοπης μετακίνησης από και προς της 
αίθουσας των υπερήχων αλλά και από και προς τους 
υπόλοιπους χώρους 

 Εναλλαγή περιστατικών στην αίθουσα ακτινογράφησης και 
στην αίθουσα υπερηχοτομογράφησης ανά μία ώρα (45 λεπτά 
εξέταση και 15 αερισμός της αίθουσας). Ωρες εξέτασης 
περιστατικών από 08.30 έως 14.30  

 Λειτουργία ηλεκτρονικού προγράμματος ραντεβού (π.χ. 
Google calendar) για μείωση των μετακινήσεων μέσα στην 
Κλινική 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα γνωμάτευσης (αίθουσα 
PACS) 5: ΔΕΠ, ένας μεταπτυχιακός ακτινολογικού, 3 
φοιτητές. 

 Σύνολο φοιτηττών στο ακτινολογικό: 09-11.30 έξι φοιτητές 
του 8ου εξαμήνου (2 ακτινογράφηση, 1 αξονικός, 3 στην 
μελέτη αρχείου) και 11.30-14.30 έξι φοιτητές του 10ου 
εξαμήνου. 

 Μονάδα Εξωτικών Ζώων 
 Μέγιστος αριθμός περιστατικών: … καινούρια την ημέρα με … 

επανεξέταση (σύνολο …). 
 Μέγιστος αριθμός ατόμων στους χώρους της Μονάδας Εξωτικών 

Ζώων: 3 – 4, εκτός του κηδεμόνα του ζώου  
 Απαραίτητη η χρήση της προσωπίδας, εκτός των υπόλοιπων 

μέτρων στους χειρισμούς των εξωτικών ζώων. 
 Μονάδα Ιπποειδών 

 Μέγιστος αριθμός περιστατικών: … καινούρια την ημέρα με … 
επανεξέταση (σύνολο …). 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στους χώρους της Μονάδας 
Ιπποειδών: 5 – 6, εκτός του κηδεμόνα του ζώου 

 Μέγιστος αριθμός ατόμων στο Νοσηλευτήριο των Ιπποειδών: 3 
– 4, εκτός του κηδεμόνα του ζώου 

 Διαγνωστικό Εργαστήριο 
 Μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε αίθουσα του εργαστηρίου: 

3 – 6 (αν υπάρχουν φοιτητές, χρήση προσωπίδων) 
 Απαγόρευση μετακίνησης κτηνιάτρων της Κλινικής σε χώρους 

του εργαστηρίου, με εξαίρεση τα μέλη ΔΕΠ, τους 
εργαζόμενους και τους μετεκπαιδευόμενους του Διαγνωστικού 
Εργαστηρίου 

 Ορισμός ωρών και χώρου απόθεσης και διακομιδής των 
δειγμάτων που στέλνονται από τις Μονάδες, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός της Κλινικής. 
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Η διακομιδή προτείνεται να γίνεται από μέλος του 
Διαγνωστικού Εργαστηρίου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

- Ο κάθε φοιτητής οφείλει να έχει την προσωπική του 

μάσκα K/N95, χειρουργική μάσκα και προσωπίδα και ένα 

αντισηπτικό χεριών, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιεί 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά σε περίπτωση 

ανταλλαγής αντικειμένων (π.χ. θερμόμετρα, χειρουργικά 

εργαλεία, κλπ) 

 

 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

- Μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά δωμάτιο: 4 

- Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας  

- Συστήνεται η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο και 

έξοδο 

 

 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  

- Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας  

- Συνίσταται η χρήση αντισηπτικού κατά την είσοδο και 

έξοδο 

- Συστήνεται η  ελάχιστη επαφή με τα αντικείμενα της 

τουαλέτας (πόμολα, πόρτες κλπ) 

- Μία φορά την εβδομάδα οι τουαλέτες θα πρέπει να 

απολυμαίνονται μετά από συνεννόηση με συνεργείο 

απολύμανσης. 

 

 ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΛΕΣΧΗ 

- Μέγιστος αριθμός ατόμων στην αίθουσα για παραλαβή του 

φαγητού: 6 – 8. 

- Συστήνεται η λήψη των γευμάτων για το σπίτι και όχι η 

βρώση τους στα τραπέζια του χώρου εστίασης, προς 

αποφυγή συνωστισμού. Χρήση των τραπεζιών μπορούν να 

κάνουν μόνο οι έχοντες 24ωρη υπηρεσία νοσηλευτηρία, 

τηρώντας πάντοτε τις αποστάσεις ασφάλειας. 

- Η χρήση της μάσκας κατά την είσοδο και έξοδο από την 

τραπεζαρία είναι υποχρεωτική  

- Επιβάλλεται η χρήση αντισηπτικού πριν την είσοδο στον 

χώρο  

- Είναι υποχρεωτική η απόρριψη όλων των σκευών από τα 

τραπέζια και έπειτα η απολύμανσης του τραπεζιού με το 

απολυμαντικό που θα βρίσκεται σε κάθε τραπέζι, μετά 

από την ολοκλήρωση του γεύματος, από τον κάθε φοιτητή 

ή εργαζόμενο της Κλινικής. 
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- Απολύμανση από το προσωπικό καθαριότητας, κάθε πρωί, 

των τραπεζιών του χώρου εστίασης. 

 

 ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

- Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι: 2 

- Μέγιστος αριθμός ατόμων μέσα στο κυλικείο: 1 

- Είναι υποχρεωτική η τήρηση της απόστασης ασφαλείας κατά 

την αναμονή για την εξυπηρέτηση (2 m) 

- Συστήνεται η χρήση κάρτας και όχι μετρητών 

- Χρήση γαντιών μίας χρήσης από τον εργαζόμενο του 

κυλικείου. 

 

 

 

 ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ 

- Σε όλους τους χώρους, εξωτερικούς και εσωτερικούς 

είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, (για φοιτητές & 

ιδιοκτήτες) 

- Είναι υποχρεωτική η τήρηση της ενδεδειγμένης απόστασης 

ασφαλείας σε όλους τους χώρους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς (για φοιτητές & ιδιοκτήτες) 

- Αποφυγή του συγχρωτισμού (για φοιτητές & ιδιοκτήτες) 

- Μέγιστος αριθμός συγκεντρωμένων ατόμων (π.χ. ανά 

ομάδα): 3 (για φοιτητές & ιδιοκτήτες) 

 


