ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
ΑΠΟΦΑΣΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ - 19/03/2022
σύμφωνα και με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.
 Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και απαιτείται θερμομέτρηση για κάθε εισερχόμενο
 Για όσους έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει (το προηγούμενο εξάμηνο), υποχρεωτική επίδειξη στη
Γραμματεία πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης
 Για τους κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών σπουδαστές, που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει,
υποχρεωτική επίδειξη στη Γραμματεία χειρόγραφης /μηχανογραφημένης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (self test) έως και 48 ώρες πριν
 Για τους δεκαοκτώ (18) ετών και άνω σπουδαστές, συνοδούς καθώς και εργαζομένους, που δεν έχουν
πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, υποχρεωτική επίδειξη στη Γραμματεία δήλωσης καταγραφής αρνητικού
αποτελέσματος COVID-19 (rapid test) έως και 48 ώρες πριν
 Τηρείται υποχρεωτικά από το ωδείο βιβλίο εισερχομένων / εξερχομένων
 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο αναμονής και πάντα τηρείται απόσταση μεταξύ των παρευρισκόμενων
τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου, ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.
 Τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και οι σπουδαστές θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εφαρμόζουν σχολαστικό
πλύσιμο των χεριών κατά την είσοδο και έξοδό τους από το Ωδείο
 Τα μαθήματα στο Ελληνικό Ωδείο είναι προκαθορισμένα κατόπιν ραντεβού, ώστε να αποφεύγεται ο
συγχρωτισμός
 Η Γραμματεία έχει αποκλειστικά την ευθύνη τήρησης του προγράμματος των μαθημάτων. Κατά το σχεδιασμό
του προγράμματος επιβάλλεται κενό 5 λεπτών μεταξύ των μαθημάτων για αερισμό και προετοιμασία της
αίθουσας διδασκαλίας. Οι σπουδαστές μεταβαίνουν κατ’ ευθείαν στην αίθουσα διδασκαλίας, η οποία είναι
γνωστή εκ των προτέρων
 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όλες οι αίθουσες έχουν ανοικτό ένα παράθυρο, το οποίο και παραμένει
ανοικτό ώστε να ανανεώνεται ο αέρας. Δεν επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών
 Επιτρέπεται η διδασκαλία ατομικών και ομαδικών μαθημάτων με υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής
προστατευτικής μάσκας για τον καθηγητή, τηρείται δε απόσταση 2 μέτρων
 Σε όλες τις αίθουσες υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος (70%)
 Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων και όλων
των επιφανειών που αγγίζονται από σπουδαστές και καθηγητές
 Τα πληκτροφόρα όργανα απολυμαίνονται μόνο με διάλυμα λευκού ξυδιού (3 μέρη νερού και ένα μέρος λευκού
ξυδιού) με χρήση ελαφρά υγραμένου μαλακού υφάσματος σκουπίζοντας πάντα από την εσωτερική μεριά του
οργάνου προς την εξωτερική. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή χειροπετσετών
 Την ευθύνη για την απολύμανση των οργάνων ή της επιφάνειας που ακούμπησε ο σπουδαστής έχουν οι
καθηγητές
 Στις τουαλέτες επιτρέπεται η είσοδος ενός μόνο ατόμου και τηρείται ουρά με αποστάσεις ενάμιση (1,5) μέτρου
 Οι τουαλέτες είναι εφοδιασμένες με τρεχούμενο νερό, αντισηπτικό σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο
δοχείο απορριμμάτων και έχουν τοποθετηθεί οδηγίες για το πλύσιμο των χεριών
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων εντός του εκπαιδευτηρίου 70

