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Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τις τελευταίες μέρες μετά τον
εντοπισμό 6 θετικών κρουσμάτων σε φοιτητές του ιδρύματος. Πρόκειται για φοιτητές που
νόσησαν από επαφές τους εκτός Πανεπιστημίου κατά τις τελευταίες οκτώ ημέρες, όπως
τόνισε σε δηλώσεις του ο Πρύτανης του τοπικού ΑΕΙ Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και
δεδομένων των συνθηκών και περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στην πόλη των Ιωαννίνων
για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, το εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγκάζεται να λάβει
έκτακτα μέτρα, ο δε επικεφαλής του σήμερα οδηγήθηκε να κάνει έκκληση προς τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας και κυρίως προς τους φοιτητές να τηρούν αυστηρά τα μέτρα
και να έχουν τεταμένη προσοχή.

Μετά από κοινή συνεδρίαση την Πέμπτη μεταξύ του Πρυτανικού Συμβουλίου και της
συντονιστικής επιτροπής υγείας για τον covid19 του τοπικού ΑΕΙ, στην οποία επιτροπή
μετέχουν 6 γιατροί, και μετά από μακρά συζήτηση σε σχέση με τη λειτουργία του
Πανεπιστημίου, ελήφθη η απόφαση της τροποποίησης της εκπαιδευτικής λειτουργίας για
τα τμήματα που άρχισαν με την έναρξη του εξαμήνου εδώ και λίγες ημέρες, να έχουν
μαθήματα με φυσική παρουσία. Λαμβάνοντας υπόψη την επιδημία και τη διάδοση του ιού
στην πόλη των Ιωαννίνων, η διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει ήδη ζητήσει από όλα τα
τμήματα στις Πανεπιστημιουπόλεις Α και Β (Ιωαννίνων και Άρτας) να πραγματοποιήσουν με
εξ αποστάσεως διαδικασία το εκπαιδευτικό τους έργο για την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή
από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή. Η απόφαση αυτή ισχύει για τα τμήματα εκείνα που
ξεκίνησαν τα μαθήματα με φυσική παρουσία. Η απόφαση αυτή μπορεί να έχει εξαίρεση μόνο
στις περιπτώσεις μαθημάτων του τελευταίου έτους εφόσον η αναπλήρωση δε μπορεί να
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γίνει άλλως. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί σε μία εβδομάδα, για να αποφασιστεί η
συνέχιση του μέτρου ή μη.

Ο κ. Αλμπάνης απηύθυνε ισχυρή υπόδειξη σε φοιτητές που διαμένουν στην πόλη να φορούν
μάσκες, να αποφεύγουν τους χώρους υψηλού συγχρωτισμού και να ακολουθούν
απαρέγκλιτα τις οδηγίες.

Παράλληλα, εδώ και λίγες ώρες όλοι οι πρόεδροι των τμημάτων σε όσα τμήματα δεν έχουν
ανταποκριθεί, ζητείται να ενημερώσουν την Πρυτανεία για τους υπευθύνους διαχείρισης της
πανδημίας κάθε τμήματος και να συστηματοποιηθεί η ενημέρωση με αρχείο excel ώστε
εντός 24ωρου να ενημερώνεται η Πρυτανεία για ύποπτα ή θετικά κρούσματα καθώς και να
υπάρχει μια εμπιστευτική ενημέρωση για τις επαφές των κρουσμάτων με στόχο σύμφωνα
με τα πρωτόκολλα, να γίνεται άμεσα απολύμανση και καθαρισμός των χώρων και
επαναχρησιμοποίηση εφόσον έχουν προηγηθεί τα πρέποντα.

«Θεωρώ τις συνθήκες αρκετά δύσκολες και για το Πανεπιστήμιο και εδώ είμαστε για να
παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχουμε αποφασίσει κατ' αρχήν να συνεδριάζει κάθε
εβδομάδα το συντονιστικό για τον κορωνοϊό αλλά και εφόσον προκύψει κάτι, εδώ είμαστε
για να παρέμβουμε κεντρικά» σημείωσε ο κ. Αλμπάνης.

6 θετικά

Συνδεόμενα με το Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα με φοιτητές του, έχουν διαπιστωθεί 6
θετικά δείγματα στον covid19 κατά τις τελευταίες 8 ημέρες, ωστόσο οι περισσότερες
επαφές των κρουσμάτων δεν είναι εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο αλλά επαφές από την
πόλη. Τα στοιχεία αυτά είναι υπηρεσιακά όπως τόνισε ο κ. Αλμπάνης και τηρείται απόλυτα
η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η πρυτανεία τέλος, όπως έκανε γνωστό, με επιστολή προς τον ΕΟΔΥ έχει ζητήσει
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απόρρητη ενημέρωση για τη λήψη μέτρων στους χώρους που υπήρξαν τα κρούσματα, χωρίς
ως τώρα να υπάρξει απάντηση. Επίσης για την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων μοναδικός
υπεύθυνος είναι ο ΕΟΔΥ.

Στις εστίες δεν έχει προκύψει κρούσμα ως τώρα, ωστόσο η Πρυτανεία έχει ζητήσει από τον
ΕΟΔΥ να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Το ίδιο αιτήθηκε μέχρι σήμερα η
Πρυτανεία και για τα τμήματα που διεξήγαγαν τα μαθήματα με φυσική παρουσία, χωρίς να
υπάρξει ανταπόκριση από τον ΕΟΔΥ.

Καταλήγοντας ο κ. Αλμπάνης απηύθυνε έκκληση προς όλους: «Το Πανεπιστήμιο μπορεί να
επηρεάσει την πόλη αλλά και η πόλη μπορεί να επηρεάσει το Πανεπιστήμιο. Θα θυμίσω ότι
πριν από δυο εβδομάδες σε ανάλογη κατάσταση βρισκόταν η πόλη της Πάτρας και το
πανεπιστήμιο προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας για μια εβδομάδα, δεν το κάναμε
έχοντας την αίσθηση ότι η πανδημία αντιμετωπίζεται, δεν θέλουμε να κρυφτούμε από την
πανδημία αλλά θέλουμε να τηρούμε όλα τα μέτρα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αν
μεταφερθεί και στο Πανεπιστήμιο η πανδημία τότε η επίδραση πίσω στην πόλη επίσης θα
είναι πολύ δύσκολη. Το μήνυμα που στέλνει το Πανεπιστήμιο είναι ότι θα γίνει αντιληπτό
αυτή τη βδομάδα να τηρήσουμε όλα τα μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα αλλιώς οδεύουμε σε
ένα lockdown τοπικό».
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