
                                        
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ- ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Κολλέγιο Περρωτής θα περιορίσουν όλους τους μη 

απαραίτητους επισκέπτες στο campus του ιδρύματος με στόχο να μετριάσουν την έκθεση 
της κοινότητας.  

 Πάσης φύσεως επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται από το Τμήμα ή φυσικό πρόσωπο 
που τους προσκαλεί για το πρωτόκολλο επισκεπτών τηλεφωνικά ή με  email πριν από την 
επίσκεψη τους. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  
 Συστήνεται ο περιορισμός των προσωπικών συναντήσεων ανάμεσα στα μέλη της 

κοινότητας (εργαζόμενοι, απόφοιτοι, σπουδαστές κλπ) και η αντικατάστασή τους με  
διαδικτυακές συναντήσεις, όπου αυτό είναι σκόπιμο και/ή εφικτό.  

 Συστήνεται ο περιορισμός των επισκεπτών στα σπίτια των κατοίκων. 
 Εκτός από τις προκαθορισμένες μέρες εγκατάστασης και μετεγκατάστασης των μαθητών 

και σπουδαστών, απαγορεύονται οι επισκέψεις στους οικότροφους μαθητές και 
σπουδαστές, όπως φυσικά και οι υπηρεσίες προμήθειας φαγητού ή άλλες υπηρεσίες, εντός 
των φοιτητικών εστιών. 

 Ενδέχεται συγκεκριμένα τμήματα του ιδρύματος να έχουν περαιτέρω εξειδικευμένα 
πρωτόκολλα που υπαγορεύονται από τη λειτουργία τους ή κρατικές  οδηγίες. Σε αυτή την 
περίπτωση κάθε τμήμα θα πρέπει να φροντίσει να ενημερώσει εκτός από τους εξωτερικούς 
επισκέπτες και τους συναδέλφους σε όλα τα άλλα τμήματα.  

 Συστήνεται ο προγραμματισμός των συναντήσεων με εξωτερικούς επισκέπτες να μη γίνεται 
σε ώρες αιχμής για την πύλη ή για τους προκαθορισμένους χώρους εισόδου και υποδοχής 
εργαζομένων και μαθητών/σπουδαστών. Συγκεκριμένα προτείνεται οι συναντήσεις να 
προγραμματίζονται από τις 10.00 έως τις 13.00 ή μετά τις 15.00.  

 Τα ασανσέρ θα χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που ο/η καλεσμένος/-η έχει κάποια 
δυσκολία στην κίνηση σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του κάθε κτιρίου. 
 
 

ΜΕΤΡΑ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 Η χρήση μάσκας εντός του campus είναι υποχρεωτική για όλους τους επισκέπτες και 

προμηθευτές σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους, όταν δεν 
τηρούνται οι αποστάσεις.  



 Κατά την άφιξη μεμονωμένων επισκεπτών ο φύλακας παίρνει τα στοιχεία επισκεπτών 
(ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο) και θερμομετρεί.  

 Ο φύλακας ενημερώνει τον αρμόδιο στον προκαθορισμένο  χώρο εισόδου και υποδοχής 
κάθε κτιρίου για την άφιξη του επισκέπτη όπου και γίνεται δεύτερη  καταγραφή και 
θερμομέτρηση και ενημερώνεται το τμήμα που έχει καλέσει τον επισκέπτη, ώστε να έρθει 
εργαζόμενός του να τον παραλάβει. 

 Αντισηπτικά θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους χώρους εισόδου και υποδοχής αλλά και σε 
όλα τα γραφεία και θα συστήνεται η χρήση τους στους επισκέπτες.  

 Οι επισκέπτες του Τμήματος Εγγραφών, οι πελάτες του Campus Store, oι προμηθευτές και 
τα συνεργεία καταγράφονται και θερμομετρούνται μόνο στην πύλη.   

 Οι κάτοικοι ενημερώνουν το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού για τις μετακινήσεις τους σε 
περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο και στην περίπτωση εντολής υποχρεωτικής 
καραντίνας από τον ΕΟΔΥ. Όλοι οι κάτοικοι προσέχουν μετά την επιστροφή τους από 
ταξίδια και έρχονται σε όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή για 7 ημέρες  με άλλα μέλη της 
κοινότητας ακόμα και αν δεν έχουν τεθεί επισήμως σε καραντίνα. 

 
ΧΩΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΠΥΛΗ ΦΥΛΑΚΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ PRINCETON RECEPTION 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ 
ΛΥΚΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ JAMES 

HALL 
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ  ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ 

 
Σημειώσεις:  
1. Επιπρόσθετα ή εξειδικευμένα μέτρα είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε μεγαλύτερες ομάδες ή 

γκρουπ επισκεπτών (εφόσον επιτραπούν) τα οποία και θα εξετάζονται και θα επικοινωνούνται 
από το εκάστοτε τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Υπεύθυνο 
Ασφαλείας. 

2. Έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιμο για τους αιτούντες, εξειδικευμένο πρωτόκολλο για την τέλεση 
μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής. 


