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Γενικές οδηγίες: 

1. Από τις 10 Μαΐου 2021, τα μέλη του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού 

προτού εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να έχουν διαθέσιμο:  

A. Αρνητικό αποτέλεσμα ταχείας δοκιμής αντιγόνου (rapid test)  η οποία θα πρέπει να 

έχει γίνει εντός διαστήματος 7 ημερών πριν από την μέρα της επίσκεψης. (όλα τα 

άτομα κατά την 1η τους επίσκεψη στις εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν διαθέσιμο 

αρνητικό αποτέλεσμα στην ταχεία δοκιμή αντιγόνου, όχι παλαιότερο των 72 ωρών), 

ή 

B. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού* εγκεκριμένο είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία ή το 

Ισραήλ ή το Η.Β. σε συνδυασμό με την απαίτηση ότι 21 ημέρες έχουν περάσει από την 

χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου, ή 

C. Επίσημο έγγραφο από τον προσωπικό τους ιατρό ή ένα SMS από το Υπουργείο Υγείας 

που να δείχνει ότι έχουν ασθενήσει με κορωνοϊό κατά τους τελευταίους 6 μήνες. 

Οι φοιτητές και οι επισκέπτες** θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον ένα από τα πιο 

πάνω τεκμήρια στα καθορισμένα σημεία εισόδου πριν εισέλθουν των εγκαταστάσεων.   

2. Όλοι θα πρέπει να εκτελούν μια ταχεία δοκιμή αντιγόνου (rapid test) εντός κάθε 

Σαββατοκύριακου (Σάββατο ή Κυριακή) πηγαίνοντας σε οποιαδήποτε από τις μονάδες 

δειγματοληψιών, που παρέχουν δωρεάν δοκιμές σε όλους, όπως ανακοινώθηκε από την 

ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (www.pio.gov.cy).  

3. Για όσους έχουν δυσκολίες και δεν εκτελέσουν μια ταχεία δοκιμή κατά τη διάρκεια του 

Σαββατοκύριακου με βάση την πιο πάνω οδηγία, το Πανεπιστήμιο θα τους παρέχει μια 

πρόσθετη επιλογή για να κάνουν τη δοκιμή. Μια κινητή μονάδα λήψης δειγμάτων, θα 

βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας, κάθε Δευτέρα (07:30 π.μ. – 09:30 π.μ.) 

και οι δοκιμές θα προσφέρονται δωρεάν από το Πανεπιστήμιο.  

4. Όλοι καλούνται να επιδείξουν προσωπική ευθύνη στην εφαρμογή των πιο πάνω οδηγιών 

ως υποστήριξη των προσπαθειών του Οργανισμού να διασφαλίσει ένα ασφαλές 

εργασιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους.  
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Επεξηγήσεις: 
* Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα θεωρείται έγκυρο εφόσον ο εμβολιασμός έχει πραγματοποιηθεί 

με ένα από τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και 
έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις του αντίστοιχου εμβολίου. 

** Στους επισκέπτες περιλαμβάνονται πωλητές, εξωτερικοί συνεργάτες για τον εξοπλισμό εργαστηρίων, 
δημοσιογράφοι κλπ. 

 


