16 Σεπτεμβρίου, 2020.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας απευθύνω την επιστολή αυτή μετά από τον ορισμό μου ως επόπτης για τον Covid-19. Ο
επόπτης, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Κοσμήτορα αποτελούν τους τοπικούς υπευθύνους για τον
Covid-19 σε κάθε Τμήμα. Οι τοπικοί υπεύθυνοι πρέπει να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με κάθε
περιστατικό Covid-19 που υποπίπτει στην αντίληψή σας και να επικοινωνούν με την επιτροπή
Covid-19 του ΕΚΠΑ που κάνει την επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών
επαφών του κρούσματος σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και προτείνει τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν (πάλι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ). Προκειμένου να μειώσουμε το φόρτο εργασίας του
Προέδρου και της Κοσμήτορος, θα παρακαλούσα να ενημερώνετε εμένα για οτιδήποτε έχει σχέση
με τον Covid-19. Σε περίπτωση απουσίας μου ενημερώνετε την κ. Ανδρεάδου η οποία έχει ορισθεί
ως αναπληρωτής επόπτης.
Σε γενικές γραμμές για τα πανεπιστήμια ισχύει ότι και για τα σχολεία που άνοιξαν αυτή τη
βδομάδα σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τη διαχείριση των κρουσμάτων. Οι οδηγίες ενδέχεται
να εξειδικευτούν περαιτέρω από την επιτροπή Covid-19 του ΕΚΠΑ. H επιτροπή αυτή δεν έχει
ακόμη δημιουργηθεί στο ΕΚΠΑ και πολλά από τα ερωτήματα που έχουμε δεν υπάρχει τρόπος να
απαντηθούν υπηρεσιακά εντός του πανεπιστημίου μας. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η
επιτροπή αυτή θα σχηματιστεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι οι
τοπικοί υπεύθυνοι δεν επιβάλουν μέτρα (πχ καραντίνα), ούτε αποφασίζουν για το ποιός κάνει
μοριακά τεστ, ούτε κάνει από μόνη της ιχνηλάτηση των επαφών. Ακολουθεί τις υποδείξεις των
αρμοδίων οργάνων του πανεπιστημίου (επιτροπή Covid-19) και της πολιτείας (ΕΟΔΥ).
Θα ήθελα να τονίσω την ορθή χρήση της μάσκας από όλους μας και σε όλους τους χώρους. Θα
παρακαλούσα τα μέλη ΔΕΠ που επιβλέπουν πτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες
και μεταδιδακτορικούς ερευνητές να μεριμνούν για την τήρηση των μέτρων στα εργαστήρια
και τα κοινά γραφεία. Κατά την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, οφείλουμε να κινηθούμε έχοντας ως
πρώτη προτεραιότητα την προάσπιση της υγείας των σπουδαστών και των εργαζομένων στο
Πανεπιστήμιο, αλλά της δημόσιας υγείας. Ταυτόχρονα πρέπει να αποφύγουμε τον πανικό και να
προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το τμήμα λειτουργικό και ανοικτό. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει
για να συμβούν τα ανωτέρω είναι να τηρούνται ευλαβικά τα μέτρα προστασίας και η τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων (μάσκες, αποστάσεις, υγιεινή των χεριών). Όλα αυτά απαιτούν υψηλό
αίσθημα ευθύνης και συνεργασία από όλους μας.
Εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά,
Αντρέας Παπαπετρόπουλος
Καθηγητής Φαρμακολογίας

