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«COVID 19 - Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εξ αποστάσεως διδασκαλία και εργασία»
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, και των
αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου
ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό για τα ακόλουθα μέτρα που βρίσκονται
σε εφαρμογή:
1. Αναστολή των μαθημάτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου από τις 11 Μαρτίου
2020 μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020. Τονίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει την
πληροφορική υποδομή και οι εφαρμογές μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα για τη διδασκαλία των
μαθημάτων ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως. Όλα τα διαδικτυακά μαθήματα ξεκινούν από τις 18
Μαρτίου 2020 και θα διεξάγονται τις ίδιες ημέρες και ώρες που παρουσιάζονται στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του εξαμήνου. Σχετική αναλυτική ενημέρωση έχει σταλεί από την Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στους φοιτητές στις 17 Μαρτίου 2020.
2. Αναστολή της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Λητώ Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικού Σταθμού
Πανεπιστήμιου Κύπρου και του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων (ΠΑΜΤ) για την
ίδια περίοδο: 11 Μαρτίου 2020 – 10 Απριλίου 2020. Τα μαθήματα του ΠΑΜΤ θα γίνονται
διαδικτυακά για τις ηλιακές ομάδες που επιτρέπουν τη διευθέτηση αυτή. Το Νηπιαγωγείο –
Βρεφοκομικός Σταθμός επικοινωνεί τακτικά με τους γονείς ηλεκτρονικά προωθώντας χρήσιμο
υλικό στους γονείς.
3. Αναστολή της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Αθλητικού Κέντρου για το κοινό και τους
φοιτητές.
4. Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 το Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του με
προσωπικό ασφαλείας, ενώ το υπόλοιπο προσωπικό, όπου είναι δυνατόν, εργάζεται εξ
αποστάσεως. Το μέτρο ισχύει μέχρι και τις 11 Απριλίου 2020.
5. Για να δοθεί η δυνατότητα κάλυψης μέρους του διδακτικού χρόνου που έχει χαθεί, οι διακοπές του
Πάσχα φέτος θα είναι από τις 16 Απριλίου (Μεγάλη Πέμπτη) μέχρι τις 21 Απριλίου (Τρίτη του
Πάσχα). Τελικές διευθετήσεις για κάλυψη του διδακτικού χρόνου και της διεξαγωγής των τελικών
εξετάσεων θα ανακοινωθούν προσεχώς και υπό το φως των νέων δεδομένων που θα προκύπτουν.
Όσον αφορά τη μείωση της διάρκειας των Πασχαλινών διακοπών, τα μαθήματα που θα
πραγματοποιηθούν εκείνη την περίοδο θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.
Νοείται ότι συνάδελφοι που παρουσιάζουν συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης θα πρέπει να
εργάζονται εξ αποστάσεως από το σπίτι. Επιπλέον συνάδελφοι που επέστρεψαν τις τελευταίες 14 μέρες
από το εξωτερικό (ανεξαρτήτως χώρας) θα πρέπει να περιοριστούν στο σπίτι τους για 14 μέρες, διάρκεια
που συνιστά το Υπουργείο Υγείας. Οι σχετικές ταξιδιωτικές οδηγίες βρίσκονται διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press.html. Η κοινότητα προτρέπεται να τις παρακολουθεί συνεχώς.
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6. Αναβολή ή ακύρωση δημόσιων ανοικτών διαλέξεων, εκδηλώσεων και συναθροίσεων στους χώρους
του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και τις 30 Απριλίου του 2020, ανεξαρτήτως διοργανωτή.
7. Καθώς η διεθνής κατάσταση των χωρών όσον αφορά τα κρούσματα του νέου κορωνοϊού αλλάζει
με ταχείς ρυθμούς, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας προτρέπονται να μεταθέσουν όλα τα
ταξίδια τους μετά τις 30 Απριλίου 2020. Για ήδη προγραμματισμένα μη αναγκαία ταξίδια, τα μέλη
της κοινότητας προτρέπονται εντόνως να τα ακυρώσουν. Σε περίπτωση μη ακύρωσης τα μέλη της
κοινότητάς μας θα πρέπει για την επιστροφή τους να ακολουθούν τις ταξιδιωτικές οδηγίες της
Κυπριακής Δημοκρατίας (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press.html) και να προσκομίσουν
κατά την άφιξή τους ιατρική βεβαίωση εξέτασης για τον κορωνοϊό, όχι παλαιότερη των 4 ημερών,
από πιστοποιημένα ιατρικά κέντρα της χώρας προέλευσης. Όλα τα άτομα που καταφθάνουν από
το εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης τους, θα τίθενται υποχρεωτικά υπό περιορισμό
(καραντίνα) για 14 μέρες, σε χώρους φιλοξενίας που θα καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου παρακολουθούν και εξετάζουν τα δεδομένα που προκύπτουν
συνεχώς και θα ενημερώνουν την κοινότητα για τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται για τη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κύπρου με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και υγεία της κοινότητάς μας, αλλά και τη
συνεισφορά του οργανισμού, για να αντιμετωπιστεί όσο καλύτερα γίνεται η πρόκληση που
αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως.
Τέλος Ανακοίνωσης
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