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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  

Α. Προετοιμασία Χώρου Διεξαγωγής Εξέτασης  

1. Σχολαστικός καθαρισμός των δαπέδων, απολύμανση όλων των επιφανειών του 
Εξεταστικού Κέντρου και όλων των χώρων υγιεινής με κατάλληλα καθαριστικά 
διαλύματα. Σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών που 
χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως τα πόμολα, τα γραφεία, τα 
έπιπλα, οι κουπαστές στις σκάλες και τα κιγκλιδώματα, οι βρύσες και κυρίως τα 
θρανία, με καθαριστικό διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής 
χλωρίνης σε 10 μέρη νερό). Συστήνεται, μετά τη χρήση διαλύματος χλωρίνης, να 
αερίζεται επαρκώς ο χώρος, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αναθυμιάσεων. Κατά τη 
χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το καπάκι πριν τη χρήση φλοτέρ. Να 
γίνεται αυστηρά έλεγχος της καθαριότητας βάσει των προαναφερθέντων. 

2. Τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος (με περιεκτικότητα αλκοόλης >65%) στην 
είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Υποχρεωτική απολύμανση των χεριών των 
υποψηφίων/επιτηρητών/άλλου προσωπικού κατά την είσοδο στο Εξεταστικό 
Κέντρο και στην αίθουσα εξέτασης με αποφυγή συνωστισμού στα σημεία εισόδου.  

3. Συνεχή λειτουργία του συστήματος εξαερισμού με εισαγωγή εξωτερικού νωπού 
αέρα σε όλες τις αίθουσες εξέτασης.  

4. Προαιρετική χρήση μάσκας από υποψηφίους/επιτηρητές/άλλο προσωπικό.  

5. Αυστηρή τήρηση του μέτρου της κοινωνικής απόστασης σε όλους τους χώρους 
του Εξεταστικού Κέντρου, τηρώντας, κατά το δυνατό, απόσταση δύο (2) μέτρων.  

6. Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συνωστισμού υποψηφίων/επιτηρητών/ 
άλλου προσωπικού.  

7. Μέριμνα, ώστε το Εξεταστικό Κέντρο να διαθέτει θερμόμετρο, απλές χειρουργικές 
μάσκες, γάντια μιας χρήσης, καθαριστικά διαλύματα κ.ο.κ.  

8. Τοποθέτηση ανακοινώσεων με οδηγίες και πληροφορίες για τον Covid 19 σε 
κατάλληλα και περίοπτα σημεία του Εξεταστικού Κέντρου και απαραίτητη σήμανση 
εκεί όπου είναι αναγκαία.  

9. Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων- αναρτημένη σε πινακίδες- στην οποία να 
αναφέρεται σαφώς ότι υποψήφιοι που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα της νόσου 
Covid 19 ή έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα ή 
διαμένουν με άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα, οφείλουν να το αναφέρουν στον 
Υπεύθυνο Εξετάσεων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις. Σε περίπτωση 
που ύποπτα συμπτώματα (π.χ. λοίμωξη αναπνευστικού, πυρετός κ.ά.) 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της παρουσίας των υποψηφίων στο Εξεταστικό 
Κέντρο, ο Υπεύθυνος Εξετάσεων έχει υποχρέωση να ενεργήσει με ψυχραιμία και 
πρωτίστως με σεβασμό απέναντι στο ύποπτο κρούσμα, διασφαλίζοντας τα 
προσωπικά δεδομένα του συγκεκριμένου υποψηφίου.  

10. Διασφάλιση της απόστασης μεταξύ των θρανίων τουλάχιστον στα δυο (2) μέτρα 
και ανοικτή πόρτα κάθε αίθουσας εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.  

11. Διασφάλιση από τους επιτηρητές του αριθμού των υποψηφίων κάθε αίθουσας 
εξέτασης. Διασφάλιση της απολύμανσης των χεριών των υποψηφίων με 
αντισηπτικό υγρό κατά την είσοδό τους στις αίθουσες εξέτασης.  

12. Τήρηση αρχείου με τις θέσεις των υποψηφίων στην αίθουσα εξέτασης. 
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13. Πριν και μετά την παραλαβή/παράδοση οποιουδήποτε υλικού που αφορά στις 
διαδικασίες των εξετάσεων π.χ. βαλίτσες, φάκελοι ασφαλείας, τετράδια 
απαντήσεων, παρουσιολόγια, κλειδιά, σπόγγοι κ.ά., όλοι οι εμπλεκόμενοι να 
προβαίνουν σε απολύμανση χεριών με αντισηπτικό διάλυμα (με περιεκτικότητα 
αλκοόλης >65%).  

14. Έλεγχος από τους επιτηρητές των προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων (δελτίο 
ταυτότητας, δελτίο υποψηφίου κ.ο.κ.) εξ αποστάσεως, τηρώντας απόσταση 
ασφαλείας και χωρίς επαφή με τα προσωπικά αντικείμενα των υποψηφίων.  

15. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να προσκομίζουν ρόφημα/σνακ από την οικία τους.  

 

Β. Οδηγίες προς τους υποψηφίους πριν την εξέταση  

1. Θερμομέτρηση των υποψηφίων πριν προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο από τον 
νοσοκόμο που θα βρίσκεται στην είσοδο. Να μην προσέρχονται στους χώρους του 
Εξεταστικού Κέντρου όταν έχουν συμπτώματα (π.χ. πυρετό, βήχα, πόνο στο 
στήθος, πονόλαιμο, διάρροιες). Σε περίπτωση που υποψήφιος παρουσιάσει ψηλή 
θερμοκρασία κατά την είσοδο στο Εξεταστικό Κέντρο, θα του/της ζητηθεί να 
περάσει σε ειδικό δωμάτιο για να επαναληφθεί η διαδικασία λίγα λεπτά αργότερα. 
Στην περίπτωση που η θερμοκρασία του υποψηφίου παραμείνει υψηλή, τότε θα 
ενημερωθεί ο Υπεύθυνος Εξετάσεων. 

2. Προσέλευση των υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον τριάντα (30) 
λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης.  

3. Τήρηση του μέτρου της κοινωνικής αποστασιοποίησης των δύο (2) μέτρων κατά 
την είσοδο των υποψηφίων στο Εξεταστικό Κέντρο. 

4. Κατ’ ευθείαν μετάβαση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης, ώστε να 
αποφεύγεται ο συνωστισμός.  

5. Απολύμανση των χεριών υπό την εποπτεία των επιτηρητών πριν την είσοδο στην 
αίθουσα εξέτασης.  

6. Χρήση προσωπικών αντικειμένων μόνον. Αποφεύγεται ο δανεισμός αντικειμένων 
από άλλους υποψηφίους.  

7. Άμεση ενημέρωση του Υπεύθυνου Εξετάσεων σε περίπτωση που υποψήφιος 
εμφανίσει ύποπτα συμπτώματα (π.χ. πυρετό) κατά την προσέλευσή του στο 
Εξεταστικό Κέντρο. Σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων που οδηγούν 
στην υποψία κρούσματος σε υποψήφιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 
εφαρμόζονται στο βαθμό που γίνεται όλες οι πρόνοιες του Πρωτόκολλου 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19, του Πανεπιστημίου 
Frederick.  

 

Γ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της εξέτασης  

1. Σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος από τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης θα πρέπει να γίνεται κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο 
ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο, με την 
εποπτεία του επιτηρητή, θα πρέπει να απορρίπτεται αμέσως σε κατάλληλο κάδο 
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απορριμμάτων και να ακολουθεί απολύμανση χεριών με αλκοολούχο διάλυμα (με 
περιεκτικότητα αλκοόλης >65%).  

2. Να αποφεύγουν να αγγίζουν με τα χέρια τη μύτη, το στόμα και τα μάτια. 

3. Οι υποψήφιοι παραμένουν στις θέσεις τους όταν λήξει ο χρόνος εξέτασης και υπό 
την εποπτεία των επιτηρητών παραδίδουν το τετράδιο απαντήσεών τους.  

4. Οι υποψήφιοι, μετά το πέρας της εξέτασης, πρέπει να απομακρύνονται χωρίς 
καθυστέρηση από το Εξεταστικό Κέντρο, τηρώντας τους κανόνες της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης των δύο (2) μέτρων.  
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