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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Αγαπητές/-οί Φοιτήτριες/-ές του Τμήματος Φαρμακευτικής
Ευχόμαστε όλες και όλοι να είστε καλά.
Στο πλαίσιο της αυστηρής τήρησης από όλες/-ους μας των μέτρων αποφυγής διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:
1. Παρακαλούμε θερμά́ να διαβάσετε πάλι προσεκτικά́ τον κανονισμό́ των εξετάσεων
με φυσική́ παρουσία, ο οποίος είναι αναρτημένος, από 17.06.2020 στην ιστοσελίδα
του
Τμήματος
μας,
στις
«Επείγουσες
Ανακοινώσεις»
:
https://www.pharm.uoa.gr/fileadmin/depts/pharm.uoa.gr/www/uploads/grammateia/202006/170620_EPEIGOYSA_EYG._YPENTHYMISI_GIA_TIS_EXETASEIS_EAR.20_ME_FYSIKI_PAROYSIA.pdf

2. Είναι απαραίτητο να θυμάστε σε ποια αίθουσα θα προσέρχεστε, σύμφωνα με το
σχετικό πίνακα που έχουν αναρτήσει στο e-class οι διδάσκοντες του κάθε
εξεταζόμενου μαθήματος/εργαστηρίου, ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.
Παρακαλείσθε επίσης ,μετά το πέρας της εξέτασης, να εξέρχεστε αμέσως του
κτιρίου τηρώντας τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του COVID-19 και να μην
παραμένετε στους διαδρόμους.
3. Σε κάθε αίθουσα που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2020
υπάρχουν απολυμαντικά́ χεριών σε επιτοίχιες συσκευές. Παρακαλούμε για την
απολύμανση των χεριών σας ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ από κάθε εξέταση.
4. Σε πλήθος σημείων του Τμήματος Φαρμακευτικής έχουν αναρτηθεί́ σχετικές
πινακίδες υπενθύμισης των βασικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας του ΕΟΔΥ και
παρακαλούμε για την πιστή τήρησή τους.

5. Σε όλα τα κοινόχρηστα WC του Τμήματος Φαρμακευτικής υπάρχουν όλα τα
απαιτούμενα μέσα για το πλύσιμο και την απολύμανση των χεριών σε επιτοίχιες
συσκευές.
6. Έχει καταρτισθεί́, σε συνεργασία με τους επόπτες του Τμήματος μας, πρόγραμμα
εντατικού καθαρισμού και απολύμανσης των αιθουσών εξέτασης και των
κοινοχρήστων WC, καθόλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου

2020, όπως αυτό υλοποιήθηκε με επιτυχία και στην πρόσφατη εξεταστική περίοδο
του εαρινού εξαμήνου 2020.
7. Η χρήση της μάσκας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης καθώς
και κατά τη διάρκεια παραμονής σας στους κλειστούς και ανοικτούς
κοινόχρηστους χώρους του Τμήματος.
8. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του
Τμήματος μας.
9. Η πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας είναι απολύτως απαραίτητη από
όλους μας και παρακαλούμε πολύ για την απαρέγκλιτη τήρησή τους.
10. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας,
Φιλικά,
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής
Δημήτριος Μ.Ρέκκας

