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Εμβολιαστικά κέντρα μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων
Τη δημιουργία εμβολιαστικών κέ
ντρων μέσα στα πανεπιστήμια
σχεδιάζει η κυβέρνηση, ώστε να
διευκολύνει tous φοιτητέε που
θα επιστρέφουν στα ΑΕΙ να εμ
βολιαστούν. Αυτό ανέφερε (Mega
Channel) xOes η unoupyos Παιδείas Νίκη Κεραμέαν, επισημαίνονταε
ότι έχει ζητηθεί από τα ΑΕΙ να υπο
δείξουν τοποθεσίε3, ώστε να σχε
διαστεί τιε επόμενε3 εβδομόδεε
η δημιουργία των εμβολιαστικών
κέντρων σε όλα τα πανεπιστήμια
ms xcbpas. Από την πλευρό ms η

Euvo6os Πρύτανεων εισηγείται τη
διεξαγωγή των μαθημάτων, εργα
στηρίων, κλινικών και npaimrais
όσκησηε διό ζώσηε από το χειμε
ρινό εξάμηνο 2021-2022. Μάλιστα,
τόνισε ότι με στόχο την ασφαλή
επιστροφή στη διά ζώση5 εκπαι
δευτική διαδικασία, θεωρεί απαραί
τητη προϋπόθεση τον εμβολιασμό
όλων των μελών ms ακαδημαϊκή3
Koivomms μέχρι την έναρξη των
μαθημάτων.
Παράλληλα, την προσπάθεια
του προκειμένου να εμβολιαστούν

Σχεδιάζει η κυβέρνηση,
ώστε να διευκολύνει
τους φοιτητές
να εμβολιαστούν.
οι φοιτητέε του, και κατ’ επέκταση
οι νέοι, εντείνει το Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Μάλιστα, το ΕΚΠΑ έφτια
ξε spot για την ανάγκη των εμβο
λιασμών. «Βγαίνουμε έξω σήμερα,
ερχόμαστε πιο κοντό με ασφάλεια

και αφήνουμε τον κορωνοϊό στο
χθεε! Εμβολιαζόμαστε όλοι και
όλεε τώρα. Είναι στο “χέρι” pas»,
το μήνυμα του spot που παρουσι
άζει η «Κ».
Για την επόμενη ακαδημαϊκή
χρονιά το ΕΚΠΑ έχει αποφασίσει
ελευθέρα5 στα μαθήματα για mus
εμβολιασμένου s φοιτητέε. Συγκε
κριμένα, η Σύγκλητο3 σε ανακοί
νωσή ms που υπογράφεται από
τον πρύτανη του ιδρύματθ3 Θόνο
Δημόπουλο, ορίζει ότι τα μαθήμα
τα, τα εργαστήρια, οι κλινικέ3, οι

avaoKa<p0s και η πρακτική άσκη
ση των φοιτητών θα πραγματο
ποιηθούν διό ζώση3. Οσο για την
πρόσβαση otous xcbpous των μα
θημάτων (αίθουσε3 διδασκαλία3,
εργαστήρια κ.λπ.) και am γραμματείε5 θα πραγματοποιείται με
χρήση μάσκαε και θα επιτρέπεται
σε εμβολιασμένοι ή σε άτομα με
αρνητικό αποτέλεσμα rapid test
ή PCR test.
Την ίδια στιγμή, η unoupyos
nai6eias επανέλαβε ότι αναμέ
νονται οι εισηγήσειε των ειδικών

όσον αφορά το ενδεχόμενο των
υποχρεωτικών εμβολιασμών για
tous εκπαιδευτικού3. «Είναι απόλυ
τη προτεραιότητα ms κυβέρνηση3
να επιστρέφουμε στη διά ζώση3
εκπαίδευση, σε όλε5 τιβ βαθμίδε3.
Συζητάμε διάφοροί τρόποι για
το ncos θα φτάσουμε σε αυτό. Δεν
μπορώ να κάνω ακόμη ανακοινώ
σει. Τα συζητάμε όλα αυτά με tous
ειδικούε. Ολα τα σενάρια είναι ανοι
κτό», δήλωσε η κ. Κεραμέαν, προσθέτοντα3 ncos οι συζητήσει θα
γίνουν αυτή την εβδομάδα.
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