
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επαναλειτουργία του Intercollege με τη φυσική παρουσία των φοιτητών/τριών, αποφασίστηκε στα πλαίσια της άρσης 
των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του νέου κορωνοϊού 
COVID-19. Η επιστροφή των φοιτητών/τριών στο Κολλέγιο γίνεται για να ολοκληρωθεί η παράδοση των εργαστηριακών 
μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege καθώς και για τη διεξαγωγή, με τη φυσική παρουσία των 
φοιτητών/τριών, των τελικών εξετάσεων του κάθε προγράμματος. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι όλοι οι φοιτητές/
τριες του Κολλεγίου θα ολοκληρώσουν το Εαρινό Εξάμηνο 2020, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους μαθησιακούς στόχους 
του κάθε προγράμματος.

Το παρόν πρωτόκολλο και οι οδηγίες που περιέχει σκοπό έχουν να προετοιμάσουν και να καθοδηγήσουν τους/τις 
φοιτητές/τριες και το ακαδημαϊκό/διοικητικό προσωπικό του Intercollege, έτσι ώστε η επιστροφή τους στους χώρους 
του Κολλεγίου να γίνει σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο να εξαλειφθεί ή/και 
να μειωθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού, τόσο για τους/τις φοιτητές/τριες, όσο και για το 
ακαδημαϊκό/διοικητικό προσωπικό του Κολλεγίου.

Η προσπάθεια που γίνεται από το Intercollege ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το Εαρινό Εξάμηνο 2020 με τη μικρότερη 
δυνατή καθυστέρηση και τα λιγότερα πιθανά προβλήματα, εξαρτάται όχι μόνο από τις ενέργειες που κάνει το ίδιο 
το Κολλέγιο αλλά και από την υπευθυνότητα και συνεργασία που θα επιδείξουν οι ίδιοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές του.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση σας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ολοκλήρωση των 
εργαστηριακών σας μαθημάτων και καλή επιτυχία στις τελικές σας εξετάσεις.
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ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

• Όλες οι τελικές εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege θα διεξαχθούν 
στο κεντρικό κτίριο του Κολλεγίου, Research and Technology Building (RTB).

• Το κτίριο έχει προετοιμαστεί κατάλληλα με τον καθαρισμό/απολύμανση όλων των κοινόχρηστων χώρων (εισόδων/
εξόδων, διαδρόμων, χώρων υγιεινής) του κτιρίου που θα χρησιμοποιηθούν από τους/τις φοιτητές/τριες του 
Κολλεγίου, καθ’ όλη την περίοδο των τελικών εξετάσεων. 

• Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί αλκοολούχα διαλύματα/
αντισηπτικά για χρήση από τους/τις φοιτητές/τριες και το διοικητικό/ ακαδημαϊκό προσωπικό του 
Κολλεγίου, ενώ θα αναρτηθούν και αφίσες που δείχνουν την ορθή χρήση τους, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

• Θα γίνεται απολύμανση/καθαρισμός όλων των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου σε τακτά χρονικά 
διαστήματα κατά τη διάρκεια της κάθε ημέρας των τελικών εξετάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στο σχολαστικό καθαρισμό/απολύμανση των επιφανειών του κτιρίου που θα χρησιμοποιούνται συχνά 
(high-touch surfaces), όπως πόμολα, κουπαστές σκαλών κ.τ.λ.

• Λόγω των ψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, θα γίνεται χρήση των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού του 
κτιρίου, στα οποία έχει γίνει συντήρηση και απολύμανση. Ο αέρας που τροφοδοτείται από τα συστήματα εναλλάσσεται 
ικανοποιητικές φορές ανά ώρα σύμφωνα με τις μηχανολογικές μελέτες και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί.

• Επιπρόσθετα των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, θα υπάρχει συνεχής και επαρκής φυσικός αερισμός όλων 
των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου που θα χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές/τριες του Κολλεγίου καθ’ όλη την 
περίοδο των τελικών εξετάσεων. 

• Η καφετέρια του κτιρίου θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη την περίοδο των τελικών εξετάσεων.
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

• Όλες οι τελικές εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Intercollege, θα διεξαχθούν 
σε ειδικά επιλεγμένες, διαρρυθμισμένες και κατάλληλα προετοιμασμένες αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου RTB.

• Στις αίθουσες διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων θα γίνεται απολύμανση και καθαρισμός στην αρχή της κάθε ημέρας, 
για όλη την περίοδο των τελικών εξετάσεων. Επιπρόσθετα, θα γίνεται εκ νέου απολύμανση και καθαρισμός των 
αιθουσών, των επίπλων (καρέκλες, θρανία) και των επιφανειών συχνής χρήσης (π.χ. πόμολα) μετά το πέρας της κάθε 
εξέτασης. Για αυτό το λόγο έχει γίνει μέριμνα για κενό τουλάχιστον μιας (1) ώρας μεταξύ της κάθε εξέτασης που θα 
διεξάγεται στις συγκεκριμένες αίθουσες, καθ’ όλη την περίοδο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων. Η απολύμανση 
και καθαρισμός των αιθουσών θα πιστοποιείται σε ειδικό έντυπο που θα βρίσκεται αναρτημένο στην είσοδο της κάθε 
αίθουσας. 

• Η διάταξη των θρανίων και ο τρόπος που θα κάθονται οι φοιτητές/τριες στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων θα 
είναι σε σειρές των δύο ή τριών θρανίων και έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν κοινό προσανατολισμό και να 
υπάρχει μεταξύ του κάθε θρανίου απόσταση, τουλάχιστον δύο (2) μέτρων. Η έδρα του επιτηρητή των εξετάσεων θα έχει 
επίσης απόσταση, τουλάχιστον δύο (2) μέτρων από το πλησιέστερο θρανίο. 

• Στην κάθε αίθουσα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων θα υπάρχει επίσης ειδικός κάδος απορριμμάτων, ο οποίος 
θα αδειάζετέ και θα γίνεται απολύμανση και καθαρισμός του με το πέρας της κάθε εξέτασης.

• Πάνω στην έδρα του επιτηρητή, θα τοποθετηθεί αλκοολούχο διάλυμα για χρήση από τους/τις φοιτητές/τριες και 
από τον ίδιο τον επιτηρητή. Θα υπάρχουν επίσης εφεδρικά στυλό, λευκό χαρτί για σημειώσεις και χαρτομάντηλα που 
θα μπορούν να δοθούν στους/στις φοιτητές/τριες από τον επιτηρητή, αν αυτοί τα χρειαστούν. 

• Λόγω των ψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, θα γίνεται χρήση των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού των 
αιθουσών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων. Στα συστήματα έχει γίνει συντήρηση και απολύμανση. 
Ο αέρας που τροφοδοτείται από τα συστήματα εναλλάσσεται ικανοποιητικές φορές ανά ώρα, σύμφωνα με τις 
μηχανολογικές μελέτες και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί.

• Επιπρόσθετα των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού, θα υπάρχει συνεχής και επαρκής φυσικός αερισμός μέσω 
των παραθύρων που υπάρχουν σε όλες τις αίθουσες διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων που έχουν επιλεχθεί.

• Καθ’ όλη την περίοδο των τελικών εξετάσεων, στις αίθουσες διεξαγωγής τους θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο στους/
στις φοιτητές/τριες που θα παρακάθονται στην εξέταση, στους υπεύθυνους επιτηρητές, στο αρμόδιο προσωπικό για 
την καθαριότητα των αιθουσών και σε αυστηρά επιλεγμένο και ολιγάριθμο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του 
Intercollege.

3



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

• Η προσέλευση των φοιτητών/τριών του Intercollege στο κτίριο RTB θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά 
πριν από την έναρξη της κάθε τελικής τους εξέτασης. 

• Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσέρχονται από την είσοδο που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κτιρίου (απέναντι 
από την πίσω είσοδο του εργοστασίου της Coca-Cola) και να σταθμεύουν (αν θα φτάνουν με το δικό τους όχημα) στον 
κεντρικό χώρο στάθμευσης του κτιρίου. 

• Το Intercollege συστήνει στους φοιτητές/τριες του να αποφεύγει τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και 
τη μαζική (άνω των δύο ατόμων) χρήση των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς κατά την προσέλευση και 
αποχώρηση από την εξέταση, για τον περιορισμό της πιθανότητας επιμόλυνσης σε περίπτωση ύπαρξης 
κρούσματος. Η αποβίβαση γονέων, συγγενών, συνοδών ή φίλων μαζί με τους/τις φοιτητές/τριες στο 
χώρο στάθμευσης του Κολλεγίου απαγορεύεται. 

• Συνεργείο Υποδοχής: Μπροστά από μια εκ των πίσω εισόδων του κτιρίου, θα υπάρχει συνεργείο 
υποδοχής του Intercollege στελεχωμένο από διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Κολλεγίου σε 
ειδικά διαμορφωμένο, στεγασμένο, εξωτερικό χώρο. Το προσωπικό του συνεργείου που θα υποδέχεται 
τους/τις φοιτητές/τριες θα φέρει υποχρεωτικά προστατευτικό εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει μάσκα 
ειδικού τύπου, γάντια καθώς και προστατευτικό ασπίδιο προσώπου.

• Το συνεργείο υποδοχής θα υπενθυμίζει στους φοιτητές/τριες που θα προσέλθουν, να αποφεύγουν 
τους εναγκαλισμούς και τις χειραψίες με τους/τις συμφοιτητές/τριές τους και να τηρούν αυστηρά 
τις αποστάσεις και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας όπως αυτά εφαρμόζονται σε σχέση με τον νέο 
κορωνοϊό COVID-19. 

• Το συνεργείο υποδοχής του Κολλεγίου θα προσφέρει αντισηπτικό στον/στην κάθε φοιτητή/
φοιτήτρια με το οποίο ο φοιτητής/τρια θα είναι υπόχρεος/α να απολυμαίνει τα χέρια του/της 
υπό την εποπτεία του συνεργείου. Στη συνέχεια, το συνεργείο υποδοχής θα καταγράφει 
τα στοιχεία των φοιτητών/τριών (Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Ταυτότητας, Πρόγραμμα 
& Έτος Σπουδών), θα προχωρεί στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου σε σχέση με τη 

νόσο και θα διενεργεί εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική θερμομέτρηση του/της κάθε φοιτητή/τριας με τη 
χρήση θερμομέτρου τύπου scanner.

• Προστατευτικός Εξοπλισμός Φοιτητών/Φοιτητριών: Μετά την κάθε θερμομέτρηση, το συνεργείο 
υποδοχής θα χορηγεί στους φοιτητές/φοιτήτριες προστατευτικό εξοπλισμό που θα πρέπει να 
τοποθετείται υποχρεωτικά πριν από την είσοδο στο κτίριο. Ο προστατευτικός εξοπλισμός θα αποτελείται 
από μάσκα χειρουργικού τύπου και πλαστικά γάντια μιας χρήσης. Αφού οι φοιτητές/τριες φορέσουν τον 
προστατευτικό εξοπλισμό, η διαδικασία απολύμανσης των χεριών με αντισηπτικό θα επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση 
που φοιτητής/τρια προσέλθει στο κτίριο και ήδη φέρει μάσκα ή γάντια, τότε θα είναι δικαίωμα του να μην κάνει χρήση 
του ίδιου τύπου εξοπλισμού που θα του προσφερθεί από το Κολλέγιο. Η απολύμανση των χεριών θα είναι υποχρεωτική. 

• Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία υποδοχής, ο/η φοιτητής/τρια θα εισέρχεται στο κτίριο με τη συνοδεία 
ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού του Κολεγίου και θα κατευθύνεται προς την αίθουσα διεξαγωγής των τελικών 
του/της εξετάσεων.
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

• Η είσοδος των φοιτητών/τριών στο κτίριο θα γίνεται κατά μονάς (ένας-ένας) και με διαφορά μερικών δευτερολέπτων 
από τον/την επόμενο/ή φοιτητή/τρια για να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε πιθανός συνωστισμός.

• Σε αυτό το σημείο, ο φοιτητής/τρια θα ερωτηθεί από τον/την συνοδό του εάν επιθυμεί να κάνει χρήση της τουαλέτας 
αφού η χρήση της κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης θα απαγορεύεται.

• Με εξαίρεση την πιθανή χρήση της τουαλέτας, ο/η φοιτητής/τρια θα κατευθύνεται απευθείας στην αίθουσα διεξαγωγής 
των εξετάσεων όπου και θα αποχωρεί ο συνοδός του συνεργείου υποδοχής και θα τον υποδέχεται ο εκάστοτε επιτηρητής 
της τελικής εξέτασης. 

• Όταν θα εισέλθει στην αίθουσα, ο/η φοιτητής/τρια θα κάνει εκ νέου χρήση του αντισηπτικού που θα του προσφερθεί 
για να απολυμάνει τα χέρια του και κατόπιν θα κάθεται στο θρανίο που θα του υποδεικνύει ο επιτηρητής.

• Ο επιτηρητής της τελικής εξέτασης θα υποδεικνύει στον/στην φοιτητή/τρια το θρανίο/κάθισμα στο οποίο θα πρέπει 
να καθίσει σύμφωνα με το σχέδιο αίθουσας τελικών εξετάσεων (final exams seating plan) όπως αυτό θα έχει ήδη 
προετοιμαστεί για την εκάστοτε τελική εξέταση.

• Οι φοιτητές/τριες πρέπει απαραίτητα να φέρουν μαζί τους όλα τα απαιτούμενα υλικά (στυλό, υπολογιστικές κ.τ.λ.), 
που χρειάζονται για την ολοκλήρωση των τελικών τους εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα έχουν λάβει από 
τους διδάσκοντες τους. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να έχουν μαζί τους μόνο νερό, αυστηρώς και 
αποκλειστικά για δική τους χρήση. 

• Η είσοδος από τους φοιτητές/τριες οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου στην αίθουσα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων 
απαγορεύεται.

• Με την ολοκλήρωση της εισόδου στην αίθουσα όλων των φοιτητών/τριών του συγκεκριμένου τμήματος, θα ξεκινά 
η διαδικασία διεξαγωγής της τελικής εξέτασης.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

• Η κάθε εξέταση θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες και εσωτερικούς κανονισμούς του Intercollege σε 
σχέση με τις τελικές εξετάσεις των ακαδημαϊκών του προγραμμάτων.

• Όταν όλοι οι φοιτητές/τριες εισέλθουν στην αίθουσα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων και καθίσουν στο θρανίο που 
θα τους υποδείξει ο επιτηρητής, θα γίνει ο διαμοιρασμός του γραπτού της εκάστοτε εξέτασης.

• Πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης, ο επιτηρητής θα υπενθυμίσει στους φοιτητές/τριες ότι θα πρέπει να αποφεύγεται 
η επαφή των χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για την μείωση του κινδύνου μόλυνσης. 

• Ο επιτηρητής θα υπενθυμίσει επίσης στους/στις φοιτητές/τριες ότι σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος θα πρέπει 
απαραίτητα να χρησιμοποιείται χαρτομάντηλο το οποίο θα φυλάγεται από τον/την φοιτητή/τρια μέχρι το πέρας της 
εξέτασης και θα απορρίπτεται στον ειδικό κάδο κατά την αποχώρησή του/της από την αίθουσα.

• Με την ολοκλήρωση του διαμοιρασμού των γραπτών, θα βρίσκεται επίσης στην αίθουσα ο καθηγητής του εκάστοτε 
μαθήματος ή εκπρόσωπος του συγκεκριμένου προγράμματος για να απαντήσει στα πρώτα 10-15 λεπτά σε τυχόν 
ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι φοιτητές/τριες σχετικά με το γραπτό της εξέτασης.

• Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ισχύουν αυστηρώς οι επίσημοι κανονισμοί του Intercollege σχετικά με την διεξαγωγή 
των τελικών εξετάσεων. 

 Μεταξύ άλλων απαγορεύεται στους/στις φοιτητές/τριες:

- Να συνομιλούν με άλλους/ες συμφοιτητές/τριές τους.

- Να κοιτάξουν το γραπτό των συμφοιτητών/τριών τους.

- Να ανταλλάζουν οποιοδήποτε αντικείμενο με τους συμφοιτητές/τριές τους.

- Να θορυβούν.

- Να κάνουν χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. 

- Να αποχωρήσουν από την αίθουσα πριν το πέρας της εξέτασης, χωρίς την (κατ’ εξαίρεση) ρητή άδεια και 
συνοδεία του επιτηρητή. 

• Το Intercollege προτρέπει έντονα τους/τις φοιτητές/τριες να συνεχίσουν να φορούν τον προστατευτικό εξοπλισμό 
(μάσκα και γάντια), που θα τους δοθεί κατά την προσέλευσή τους στο Κολλέγιο, καθ΄ όλη τη διάρκεια της τελικής τους 
εξέτασης.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

• Με την πάροδο σαράντα (40) λεπτών από την επίσημη έναρξη της τελικής εξέτασης και με την ολοκλήρωση της εξέτασή 
τους, οι φοιτητές/τριες θα έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Θα παραδίδουν το γραπτό τους στον 
επιτηρητή που θα το τοποθετεί σε ειδικό κουτί, και θα κατευθύνονται απευθείας προς την έξοδο του κτιρίου με την 
συνοδεία προσωπικού του Κολλεγίου.

• Με την ολοκλήρωση του διαθέσιμου χρόνου της εκάστοτε τελικής εξέτασης, όλοι οι φοιτητές/τριες θα παραδίδουν τα 
γραπτά τους στο ειδικό κουτί που θα βρίσκεται στην έδρα του επιτηρητή και θα αποχωρούν κατά μονάς (ένας-ένας) και 
με διαφορά μερικών δευτερολέπτων από τον/την επόμενη φοιτητή/τρια για να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε πιθανός 
συνωστισμός. Η διαδικασία αποχώρησης από την αίθουσα των τελικών εξετάσεων και από το κτίριο θα γίνεται με τη 
συνοδεία προσωπικού του Κολλεγίου. 

• Ο προστατευτικός εξοπλισμός που θα έχει δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες θα μπορεί να απορρίπτεται από τους 
φοιτητές/τριες σε ειδικούς κάδους που θα είναι τοποθετημένοι σε εξωτερικό χώρο, κοντά στην έξοδο αποχώρησης από 
το κτίριο.

• Η συνάθροιση/συνεύρεση των φοιτητών/τριών στους χώρους του Κολλεγίου μετά το πέρας της εκάστοτε τελικής 
εξέτασης απαγορεύεται.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ/ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

• Κατά την προσέλευση τους στο συνεργείο υποδοχής, οι φοιτητές/τριες θα υποβάλλονται σε διαδικασία θερμομέτρησης 
ενώ θα συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο για το εάν έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: Πυρετό, 
Γενική Κακουχία/Καταβολή ή/και, Ξηρό Βήχα ή/και, Πονόλαιμο ή/και, Αρθραλγίες/Μυαλγίες 
ή/και Ρινική Συμφόρηση, ή/και Δύσπνοια/Θωρακικό Άλγος, ή/και Μειωμένη Αίσθηση Γεύσης/Οσμής, 
ή/και Ναυτία/Εμετό/Διάρροια, ή/και αν έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα 
COVID-19 εντός των τελευταίων 14 ημερών. 

• Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία θερμομέτρησης εντοπίζεται φοιτητής/
τρια με θερμοκρασία πάνω από 37.3°C ή/και στην περίπτωση που έχει δηλωθεί 
οποιοδήποτε από τα συμπτώματα που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο, τότε στον/
στην συγκεκριμένο/ή φοιτητή/τρια θα δίδεται ο προστατευτικός εξοπλισμός, ο οποίος 
θα πρέπει να τοποθετείται άμεσα. Κατόπιν ο/η φοιτητής/τρια θα οδηγείται με συνοδό, 
λειτουργό του Κολλεγίου, σε ειδικό και κατάλληλα προετοιμασμένο, κλιματιζόμενο και 
καλά αεριζόμενο δωμάτιο (δωμάτιο Α’ Βοηθειών του κτιρίου RTB) όπου, μετά από την 
πάροδο κάποιων λεπτών, η διαδικασία θερμομέτρησης θα επαναλαμβάνεται.

• Αν η θερμοκρασία του/της φοιτητή/τριας κατά την επανάληψη της θερμομέτρησης είναι 
πάνω από 37.3°C ή/και ο φοιτητής/τρια επιβεβαιώσει ότι έχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 
συμπτώματα, τότε ο/η εν λόγω φοιτητής/τρια θα αντιμετωπιστεί σαν πιθανό/ύποπτο κρούσμα.

• Σε αυτό το σημείο, θα δίδονται οδηγίες στον φοιτητή/τρια για άμεση επικοινωνία με τον Προσωπικό του Ιατρό. 
Σε περίπτωση που ο/η εν λόγω φοιτητής/τρια δεν έχει προσωπικό ιατρό θα του δίδεται η επιλογή να επικοινωνήσει 
τηλεφωνικά με το Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όπου θα του 
δοθούν άμεσα συμβουλές για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει.

• Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια ή/και ο πυρετός χαμηλός, τότε θα ζητείται από τον/τη φοιτητή/τρια να αποχωρήσει 
από το Κολλέγιο με ιδιωτικό μέσο για να μην εκθέσει άλλα άτομα και να αυτοπεριοριστεί για 14 ημέρες καθώς και 
να ακολουθήσει τις συμβουλές που θα λάβει τηλεφωνικώς από τον ιατρό.

• Εάν τα συμπτώματα είναι έντονα ή/και ο πυρετός υψηλός, και αφού πρώτα γίνει η επικοινωνία με τον ιατρό, θα μπορεί 
να ζητηθεί η άδεια του/της φοιτητή/τριας για τηλεφωνική επικοινωνία με αδειούχο ακαδημαϊκό προσωπικό της 
Νοσηλευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που θα βρίσκεται σε εφημερία (on call) για τον σκοπό αυτό και 
που θα προσέρχεται για παροχή άμεσης υποστήριξης και επιβεβαίωσης της θερμομέτρησης.

• Μετά την αποχώρηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας από το ειδικό δωμάτιο, αυτό θα τυγχάνει άμεσης απολύμανσης 
με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για απολύμανση μη υγειονομικών χώρων. Επίσης, ο λειτουργός του 
Κολλεγίου που εκτελούσε χρέη συνοδού του/της εν λόγω φοιτητή/τριας πιθανού/ύποπτου κρούσματος θα προβαίνει 
σε σχολαστική ατομική απολύμανση και αντικατάσταση του προστατευτικού του εξοπλισμού.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ/ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 
ΤΟΥ INTERCOLLEGE ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

• Το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Intercollege το οποίο ανήκει στις ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, 
όπως αυτές καθορίζονται και από τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
θα μπορεί να απέχει από την όλη διαδικασία διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων του Κολλεγίου.

• Η παρουσία των φοιτητών/τριών του Intercollege στις τελικές εξετάσεις για τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών του 
Κολλεγίου, είναι υποχρεωτική για όλους εκτός των ακόλουθων εξαιρέσεων:

A - Φοιτητές/τριες του Intercollege οι οποίοι/οποίες ανήκουν αποδεδειγμένα στις ευπαθείς/ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 
σύμφωνα και με τις τελευταίες σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

B - Φοιτητές/τριες του Intercollege οι οποίοι/οποίες έχουν αποδεδειγμένα συμπτώματα της νόσου ή/και είναι ύποπτα 
κρούσματα κορωνοϊού (υπό ιχνηλάτηση).

Γ - Φοιτητές/τριες του Intercollege οι οποίοι/οποίες διαμένουν με άλλα άτομα οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα 
συμπτώματα της νόσου ή/και είναι ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού (υπό ιχνηλάτηση).

Δ - Φοιτητές/τριες του Intercollege οι οποίοι/οποίες αποδεδειγμένα έχουν οι ίδιοι έρθει σε επαφή τις τελευταίες 
δεκατέσσερις (14) ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού.

• Οι φοιτητές/τριες του Intercollege οι οποίοι/οποίες ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία «Α», θα έχουν την επιλογή είτε 
να απέχουν δικαιολογημένα από τις τελικές εξετάσεις αυτής της περιόδου, είτε να παρακαθίσουν κανονικά στις εξετασεις.

• Οι φοιτητές/τριες του Intercollege οι οποίοι ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες «Β», «Γ» και «Δ» οφείλουν κανονικά να 
βρίσκονται υπό καθεστώς περιορισμού και ως εκ τούτου θα πρέπει να απέχουν υποχρεωτικά από τις τελικές εξετάσεις 
αυτής της περιόδου.

• Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες και που δεν θα παρακαθήσουν στις τελικές τους εξετάσεις 
αυτή την περίοδο, θα έχουν την ευκαιρία είτε να παρακαθήσουν στις τελικές τους εξετάσεις με φυσική παρουσία τον 
Σεπτέμβριο ή σε ειδικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν εξ’ αποστάσεως. Η απόφαση για τη μορφή των τελικών εξετάσεων 
των εν λόγω φοιτητών/τριών θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε σχέση με την πορεία της Πανδημίας.
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