Εµφάνισα συµπτώµατα και βρίσκοµαι ...
στο Πανεπιστήµιο
Μπορώ να
αποχωρήσω

∆εν µπορώ
να αποχωρήσω

Ενηµερώνετε
τον
διδάσκοντα και
αποχωρείτε µε
τη µάσκα σας
τηρώντας
αυστηρά
τα µέτρα
αποφυγής της
διασποράς
και
αποφεύγοντας
τη χρήση
µέσων µαζικής
µεταφοράς

Φοράτε µάσκα
(αν µπορείτε) και
ζητάτε βοήθεια
από τον
διδάσκοντα.
Εκείνος θα
καλέσει το ΕΚΑΒ
και θα σας
οδηγήσει στον
προκαθορισµένο
καλά αεριζόµενο
χώρο
αποµόνωσης,
µακριά από τους
υπόλοιπους
φοιτητές/
εργαζοµένους.
Ο διδάσκων
θα ενηµερώσει
το Τµήµα Ιατρικής
µε ηλεκτρονικό
µήνυµα

Εκτός
ΠΙ ή ΠΓΝΙ
Επικοινωνήστε
µε τον γιατρό σας
ή µε το ΕΚΑΒ
για κλινικές
οδηγίες

στο ΠΓΝΙ
Μπορώ να
αποχωρήσω

∆εν µπορώ
να αποχωρήσω

Ενηµερώνετε
τον υπεύθυνο
κλινικής
εκπαίδευσης
στην οποία
εκπαιδεύεστε
και
αποχωρείτε µε
τη µάσκα σας
τηρώντας
αυστηρά τα
µέτρα
αποφυγής της
διασποράς και
αποφεύγοντας
τη χρήση
µέσων µαζικής
µεταφοράς

Φοράτε µάσκα
(αν µπορείτε),
ζητάτε βοήθεια
από τον
υπεύθυνο
κλινικής
εκπαίδευσης
στην οποία
εκπαιδεύεστε,
ώστε να σας
παρασχεθεί
βοήθεια.
Ο διδάσκων
θα ενηµερώσει
το Τµήµα Ιατρικής
µε ηλεκτρονικό
µήνυµαα

για να προγραµµατιστεί πιθανός έλεγχος για COVID-19
και παραµένετε σε αυτοπεριορισµό

covidmed@uoi.gr
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Ενηµερώσετε την Επιτροπή Θεµάτων Υγείας Τµήµατος Ιατρικής

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
που είναι συµβατά µε τον κορωνοϊό είναι:
πυρετός, βήχας (συνήθως ξηρός αλλά µπορεί και µε απόχρεµψη), λαχάνιασµα
ή δυσκολία στην αναπνοή, κρυάδες, ρίγος (τρέµουλο), µυαλγίες, κεφαλαλγία,
πονόλαιµος, ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης, διάρροιες.
Εµφανίζονται 2-14 ηµέρες µετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ηµέρες).

Έκανα µοριακό τεστ για SARS-CoV-2
Εν αναµονή του αποτελέσµατος,
παραµένετε σε αποµόνωση αποφεύγοντας µεταξύ άλλων επισκέψεις
και επαφές µε συµφοιτητές σας και παρακολουθείτε την υγεία σας.
Αν η κλινική σας εικόνα αλλάξει, επικοινωνείτε άµεσα µε τον γιατρό σας
ή απευθύνεστε στο ΕΚΑΒ ή το εφηµερεύον νοσοκοµείο.

Αρνητικό

Θετικό

Ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες:
του γιατρού σας, του ΕΟ∆Υ

σας δραστηριότητες µετά την πάροδο

και της Πολιτικής Προστασίας.

τουλάχιστον 24 ωρών από πλήρη υποχώρηση

Ενηµερώνετε άµεσα το Τµήµα Ιατρικής µε

του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών)

ηλεκτρονικό µήνυµα στο covidmed@uoi.gr.

και την πλήρη ύφεση των συµπτωµάτων του.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει άµεσα µαζί σας.

Ενηµερώσετε την Επιτροπή
Θεµάτων Υγείας Τµήµατος Ιατρικής
µε ηλεκτρονικό µήνυµα

covidmed@uoi.gr

Οδηγίες φροντίδας και απομόνωσης ύποπτων κρουσμάτων υπάρχουν διαθέσιμες
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoykroysmatos-sto-spiti/
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Μπορείτε να επιστρέψετε στις ακαδηµαϊκές

“Στενή επαφή”
µε επιβεβαιωµένο κρούσµα
Οι κύριες ενέργειες σου:

1. Αποµόνωση και αποφυγή κάθε κοινωνικής επαφής, Οδηγίες #1.

Οδηγίες
για απομόνωση επαφών στο σπίτι

2. Καθηµερινή παρακολούθηση για εµφάνιση συµπτωµάτων.

https://eody.gov.gr/odigiesgia-apomonosi-epafon-stospiti/

3. Η αναγνώρισή ως “στενή επαφή” συνεπάγεται παρακολούθηση
σου από τις αρµόδιες υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, για 14 ηµέρες
από την τελευταία ηµεροµηνία έκθεσης στον ιό.
∆ιευκολύνεις την επικοινωνία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
που είναι συµβατά
µε τον κορωνοϊό είναι:
Πυρετός, βήχας
(συνήθως ξηρός
αλλά µπορεί
και µε απόχρεµψη),
λαχάνιασµα ή δυσκολία
στην αναπνοή,
κρυάδες, ρίγος (τρέµουλο),
µυαλγίες, κεφαλαλγία,
πονόλαιµος,
ξαφνική απώλεια γεύσης ή
όσφρησης, διάρροιες.
Εµφανίζονται 2-14 ηµέρες
µετά την έκθεση στον ιό
(συνήθως 3-7 ηµέρες).
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4. Εφόσον παραµείνεις ασυµπτωµατικός, επιστρέφεις στις
ακαδηµαϊκές σου δραστηριότητες 14 ηµέρες µετά την τελευταία
επαφή που είχες µε το επιβεβαιωµένο κρούσµα. Για να επανέλθεις
στην κλινική σου άσκηση, είναι απαραίτητο να γίνει εκ νέου
έλεγχος, µετά το τέλος του 14ηµέρου. Κατόπιν ηλεφωνικής
ενηµέρωσης από την Επιτροπή για να προγραµµατιστεί έλεγχος.
5. Εάν εµφανίσεις συµπτώµατα, αναζήτησε άµεσα ιατρική εκτίµηση
αναφέροντας ότι είσαι “στενή επαφή” επιβεβαιωµένου
κρούσµατος και ενηµέρωσε την Επιτροπή Θεµάτων Υγείας του
Τµήµατος Ιατρικής στο covidmed@uoi.gr ώστε να
προγραµµατιστεί εκ νέου έλεγχος.
6. Φροντίζεις τον εαυτό σου σωµατικά και ψυχικά έτσι ώστε να
µπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όποιες δυσκολίες εµφανιστούν
κατά τη διάρκεια της αποµόνωσης, Οδηγίες #2.
Αν αισθανθείς την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης, µην
διστάσεις να επικοινωνήσεις µε το Συµβουλευτικό Κέντρο του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων στο 265100-6600.
7. Οι οδηγίες αυτές αφορούν τη γενική διαχείριση µεµονωµένων
περιστατικών εντός του Ιδρύµατος και συµπληρώνουν τη τροποποιηµένη
διαχείριση που ενδεχοµένως κάθε ακαδηµαϊκή µονάδα (Εργαστήριο ή
Κλινική ή άλλη δοµή) έχει υιοθετήσει.
∆εν αναιρούν πιο “αυστηρές” συστάσεις που θα σου κοινοποιηθούν και
ισχύουν για Κλινικές ή Εργαστήρια.

Ο δ η γ ό ς για απομόνωση
http://bit.ly/COVID-apomonosi

Ενηµερώσετε την Επιτροπή
Θεµάτων Υγείας Τµήµατος Ιατρικής
µε ηλεκτρονικό µήνυµα

covidmed@uoi.gr
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