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1.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Οι εταίροι PROANDI (Πορτογαλία) ως συνεργάτες του έργου ΗostVet - “ Βελτίωση της
διαχείρισης, συμφωνία με την επιχορήγηση n.º 2019-IT-01-KA202- 007403, ξεκίνησε στη 1
Oκτωβρίου του 2019 για ένα διάστημα 22 μηνών, χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Εrasmus+ μαζί
με τον συντονιστή του έργου TIA Formazione (Iταλία) και συνεργάτες το IED (Ελλάδα) και Mad
για Ευρώπη (Ισπανία), όπου προτείνεται, συλλαμβάνεται και παράγεται αυτό το αρχείο,
επιδιώκοντας να συνεισφέρει την αύξηση της ευαισθητοποίησης, της πληροφόρησης και της
καθοδήγησης στις Οντότητες / Εταιρείες Υποδοχής και στους συμμετέχοντες, μέσω ενός
συνόλου μέτρων για να πράξει και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που οι συμμετέχοντες
και τα ιδρύματα / οντότητες / εταιρείες τους αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πανδημίας του
COVID 19 και στις πιθανές νέες εστίες, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία όλων των
εμπλεκόμενων.
O COVID-19 είναι μια αναδυόμενη μολυσματική ασθένεια, η οποία εντοπίστηκε πρώτη φορά
στην κινεζική πόλη Wuhan και τα αρχικά περιστατικά χρονολογούνται από τον Δεκέμβριο του 2019.
Τα περισσότερα περιστατικά σχετίζονται με το φαγητό και την αγορά ζώων σε αυτήν την
πόλη. Από τότε, η έξαρση έχει αποκτήσει μια επιδημική διάσταση, με συνολικά επιβεβαιωμένες
περιπτώσεις 10 268 786
σε περισσότερες από 187 χώρες και 200 επικράτειες,
συμπεριλαμβανομένων 26 κρουαζιερόπλοιων1. Η Επιτροπή έκτακτης ανάγκης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αποφάσισε ότι η Έκτακτη ανάγκη Διεθνούς Υγείας για τη δημόσια
υγεία με σκοπό την εφαρμογή των Διεθνών Κανονισμών Υγείας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Πρόληψης Ελέγχου Νόσων (EΚΠΕ), το πιθανό αντίκτυπο του COVID-19 είναι υψηλό, με
την συνεχόμενη και παγκόσμια εξάπλωση του ιού. Η μετάδοση πραγματοποιείται από άτομο
σε άτομο, δια μέσου της άμεσης ή έμμεσης επαφής μέσω σταγονιδίων. Μετά την επαφή με
τον ιό, τα περισσότερα άτομα αναπτύσσουν ήπια ασθένεια , και η πιθανότητα σοβαρών
επιπλοκών αφορά κυρίως άτομα μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων και παρουσία άλλων
χρονικών παθήσεων.
Ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει μια κρίση εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Η κρίση
στον τομέα της υγείας γρήγορα προστέθηκε στο κοινωνικό, οικονομικό,
περιβαλλοντικό και πολιτικό αντίκτυπο. Η πανδημία του
Covid-19 μας οδηγεί να
αναθεωρήσουμε και να ενεργήσουμε έναντι σε ένα σύνολο δομικών αδυναμιών:
- Το Εξωτερικό χρέος κάποιων χωρών είναι ασύμβατο με την οικονομική προσπάθεια
που θα πρέπει να καταβάλλουν για να διατηρήσουν τις οικονομίες και τα κοινωνικά τους
συστήματα
- Προβλήματα όπως η ανεργία
3

- Προσφυγικό
- Το περιβάλλον και η πολιτική σταθερότητα

1 Οι

πληροφορίες που παρέχονται αφορούν έως 30 Ιουνίου 2020
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- Το θεσμικό σύστημα της διεθνούς συνεργασίας θα δοκιμαστεί ξανά και θα πρέπει να
βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Οι αμφιβολίες και οι προκλήσεις αυξάνονται. Με την
παρούσα κατάσταση, το σύμπαν επεκτάθηκε και έγινε πυκνότερο. Αποκομίσαμε βιωματικές
ιδέες αλληλεξάρτησης , αδυναμίας , προτεραιότητας και αντίφασης.
Αυτή η κρίση έχει εναποθέσει επείγουσες και δύσκολες καταστάσεις στο τραπέζι:
- Πώς να προστατευτεί και να βελτιωθεί η εργασία;
- Πώς θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως την ξέραμε και την
οικονομία μας;
- Πώς να αντιδράσετε στα θέματα που αφορούν την υγεία και στην ασφάλεια του
πληθυσμού;
- Πώς να μάθουμε να ζούμε με τον ιό;
Η εξάπλωση του κορονοϊου γρήγορα άλλαξε τον κόσμο και οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν
σίγουρα στους επερχόμενους μήνες και χρόνια. Πολιτικοί ηγέτες, επιστήμονες και η κοινωνία
γενικά ανταποκρίνονται σε αυτήν την κρίση, με ένα πρωτοφανή σύνολο μέτρων με στόχο τον
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, προστατεύοντας την δημόσια υγεία and σώζοντας την
οικονομία.

Και τι γίνεται με το πρόγραμμα
Erasmus+ ;
H έξαρση του κορονοϊού στην ΕΕ και παγκοσμίως έχει σημαντικές επιπτώσεις στο πρόγραμμα
Erasmus+ στο σύνολό του. Το κλείσιμο των σχολείων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των
εταιριών, των συνόρων, καθώς και των ευρύτερων μέτρων που υιοθετήθηκαν σε πολλές χώρες
της ΕΕ και έκτος από αυτή για να περιορίσει την κινητικότητα των πολιτών και να αυξήσει την
κοινωνική απόσταση, εμποδίζοντας την τακτική εφαρμογή των περισσότερων από τις τρέχουσες
δραστηριότητες ή να προγραμματιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος.
Από τότε η ΠΟΥ κατέταξε τον COVID-19 ως επιδημία και κατάσταση έκτακτης ανάγκης για
τη δημόσια υγεία του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
παρακολουθήσει και εκδώσει διάφορες οδηγίες όσον αφορά την κινητικότητα σχετικά με το
Πρόγραμμα Erasmus, μαζί με τις εθνικές υπηρεσίες Erasmus στις διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες. Η πρ οετοι μασί α τ ων ιδρυμάτων, των οργανισμών, των υπηρεσιών και της
κοινωνίας είναι σημαντική για μία αποτελεσματική και γρήγορη ανταπόκριση. Οι
δραστηριότητες που αναπτύσσονται πρέπει να είναι ανάλογες με το επίπεδο κινδύνου που
4

ορίζεται από τα ιδρύματα αναφοράς.
Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων των
συμμετεχόντων Εrasmus+, με σεβασμό σε όλα τα μέτρα περιορισμού που θεσπίζονται σε
εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δουλεύει για να βοηθήσει τους δικαιούχους, τους
συμμετέχοντες, τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες / οργανισμούς στα προγράμματα, για
την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της κρίσης.

4

Η Επιτροπή συνεχίζει να προσαρμόζει τις ενέργειες της ανάλογα με την κατάσταση,
διευκρινίζοντας και απλοποιώντας την εφαρμογή ή τους κανόνες και τις διαδικασίες , όπου
είναι απαραίτητες, σε σύγκριση με την Εθνικές υπηρεσίες Erasmus + και τον Εκτελεστικό
Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών μέσων και Πολιτισμού (EΟΕΟΠ).
Λόγω της αβεβαιότητας που καθορίζει την τρέχουσα χρονική περίοδο, οι οργανισμοί και οι
εταιρείες που ενεργούν στα πεδία της κινητικότητας συμμετεχόντων σε Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, συνεχίζει να πλήττεται από την πανδημία η οποία έχει οδηγήσει σε
ριζική διακοπή των δραστηριοτήτων της.

2.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν οι οργανισμοί πρέπει να συμβαδίζει με τις
ενέργειες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης
Ελέγχου Νόσων (EΚΠΕ), σύμφωνα με υπεύθυνες οντότητες σε κάθε χώρα.
Έτσι, ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ
ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ είναι ένα εργαλείο αναφοράς για τα μέτρα
που πρέπει να παρθούν, σχετικά με τις οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, το επίπεδο του
κινδύνου και τις ιδιαιτερότητες των οργανισμών όπου είναι αναγκαία η λήψη των
μέτρων.

2.1. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Για να συγκεντρωθούν σε ένα πρακτικό μέσο οι οδηγίες και οι πληροφορίες που εκδίδονται
από τις αρμόδιες αρχές σ τ α π λ α ί σ ι α τ η ς υγείας και της ασφάλειας σ ε π α γ κ ό σ μ ι ο κ α ι
ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ε π ίπ ε δ ο , π ο υ απ ε υ θ ύ ν ο ν τα ι σ ε οντότητες / εταιρείες που φιλοξενούν ώστε
5

να συνεχίσουν την δραστηριότητα τους, διά μέσου της πρόληψης και μείωση της μετάδοσης ,
ακολουθώντας ορισμένους κανόνες υγείας και ασφάλειας.

5


Να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει τους παράγοντες που συμμετέχουν στα
Προγράμματα Κινητικότητας
Να ενημερώσει τους φορείς που συμμετέχουν στα προγράμματα κινητικότητας για τους πόρους και τις
οντοτήτων που μπορεί να τους υποστηρίξουν και από που μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες
σχετικά με τα περιστατικά που συμβαίνουν σε κάθε χώρα

Να δημιουργήσουν ένα εργαλείο που να καθοδηγεί και να στηρίζει τις οντότητες που
περιλαμβάνονται στα προγράμματα κινητικότητας για υλοποίηση των μέτρων πληροφόρησης,
πρόληψης και παρακολούθησης πανδημικών καταστάσεων και πώς να δρα σε διαφορετικές φάσεις
κινητικότητας (πριν, κατά την διάρκεια και μετά).

3.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

4.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα περιγράφουν οι γενικοί κανόνες ασφάλειας και κανόνες υγιεινής,
σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, που πρέπει να τηρούνται από όλους τους
παρευρισκόμενους κατά την διάρκεια των διαφόρων φάσεων της κινητικότητας :

6
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Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι υπάρχουν γενικοί κανόνες και κάθε συμμετέχων πρέπει να
εφαρμόσει τους κανόνες, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε συμφωνία με τις εθνικές αρχές και
οντότητες.
Επιπρόσθετα με τα υποχρεωτικά διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται με την κινητικότητα, οι
οντότητες / εταιρείες που εμπλέκονται πρέπει να θεσπίσουν ένα πρωτόκολλο
ασφάλειας και υγείας μεταξύ αυτών και των συμμετεχόντων για να συμμορφωθούν
με τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν σε κάθε χώρα .

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΣΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ:

4.1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ERASMUS + ΠΡΕΠΕΙ NA:


Να πληροφορούν οι οντότητες υποδοχής σχετικά με την πρόσφατη κατάσταση της
8

χωράς τους και για την κλινική κατάσταση των συμμετεχόντων (επίσης, εάν είχαν ήδη COVID19 ).

9

Σε χώρες όπου η περίοδος της καραντίνας μετά την άφιξη δεν είναι υποχρεωτική, οι
συμμετέχοντες πρέπει να παρουσιάσουν μια δήλωση υγείας που να δηλώνει ότι οι
συμμετέχοντες δεν έχουν C O V I D - 1 9 .


Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες που ταξιδεύουν δεν έχουν συμπτώματα λοίμωξης του
COVID-19 τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση.


Να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει όλους τους συμμετέχοντες πριν ταξιδέψουν
σε χώρα υποδοχής σχετικά με τους κανόνες που αυτοί θα πρέπει να ακολουθήσουν
προκειμένου η κινητικότητα να προχωρήσει με ασφάλεια.

 Βεβαιωθείτε διά μέσου μιας συμφωνίας κανόνων και οδηγιών ότι οι συμμετέχοντες θα
είναι υπεύθυνοι και θα συμμορφωθούν με όλους τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα
υποδοχής και τις οντότητές της.


Στέλνοντας οντότητες έχετε να κατευθύνετε την κατάσταση των συμμετεχόντων και
να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι καλά έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν την κινητικότητα.

 Διατηρήστε το Εργαλείο Κινητικότητας + εκσυγχρονίστε - με αυτόν τον τρόπο, όλες τις
ενημερωμένες εθνικές υπηρεσίες για πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα και τις
ιδιαιτερότητές της.


Άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη χώρα αποστολής και τους συμμετέχοντες.
Στις 15 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το "Ανοίξτε ξανά την ΕΕ", ένα διαδραστικό
εργαλείο που παρέχει πληροφορίες για ευρωπαίους πολίτες για την σχεδίαση των ταξιδιών
τους στην Ευρώπη, παραμένοντας υγιείς και ασφαλείς. Η πληροφορία είναι διαθέσιμη σε 24
γλώσσες και ενημερώνεται συνεχώς και αναλυτικά. Αυτό το εργαλείο είναι κομμάτι του σχεδίου
αποκατάστασης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να επηρεάσει θετικά
προγράμματα της ΕΕ που εξαρτώνται από τα ταξίδια και την κινητικότητα, όπως το Erasmus +.
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4.2) Φιλοξενούμενη Οντότητα
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ERASMUS ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ:

4.2.1 Πριν την άφιξη

Στείλτε εκ των προτέρων σε όλους τους συμμετέχοντες και οργανισμούς
αποστολής, ένα πρωτόκολλο για να υπογραφεί με τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που όλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν στις εταιρείες
πρακτικής άσκησης, στα καταλύματα και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ή στις
συνεδριάσεις παρακολούθησης.


Ενημερώστε εάν το τεστ του COVID-19 είναι υποχρεωτικό κατά την άφιξη και την περίοδο
της καραντίνας.


Οι οντότητες που φιλοξενούν σε συνδυασμό με εκείνες που στέλνουν συμμετέχοντες, οφείλουν να
τους πληροφορούν σχετικά με όλες τις κατευθυντήριες γραμμές, τους περιορισμούς και τα
καθήκοντα που επιβάλλονται από τις Ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές.

 Πριν πραγματοποιηθεί η κινητικότητα, πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή πληροφοριών
ανάμεσα στο φιλοξενούμενο και στην πρακτική άσκηση για τους γενικούς κανόνες
προστασίας και συγκεκριμένα να εκπληρωθούν από τους συμμετέχοντες σε κάθε εταιρεία
πρακτικής.


Άλλες σχετικές πληροφορίες.
4.2.2. Κατά την άφιξη


Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες φοράνε μάσκα προσώπου κατά την διάρκεια μεταφοράς
στο χώρο διαμονής τους.
11


Επικοινωνήστε τους γενικούς κανόνες σχετικά με την πρόληψη του COVID-19 που θα
υιοθετηθεί από τον φορέα υποδοχής και από τις οντότητες.
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Παροχή ενός αρχείου με οδηγίες υγιεινής για την καθημερινή πρακτική άσκηση και
διαμονή.

4.2.3. Κατά την διάρκεια της κινητικότητας
4.2.3.1 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ


Παροχή τζελ απολύμανσης, που διανέμεται σε όλες τις περιοχές και σε όλους τους
συμμετέχοντες

Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες φοράνε μάσκα προσώπου την στιγμή που εισέρχονται
στις εγκαταστάσεις


Βεβαιωθείτε

για την ασφαλή απόσταση κατά την διάρκεια των συναντήσεων

παρακολούθησης και για την πραγματοποίηση των πιθανών δραστηριοτήτων


Ο φορέας υποδοχής πρέπει να παραδώσει, κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης με
τους συμμετέχοντες, ένα αρχείο2 με πληροφορίες σχετικά με υγειονομικές οντότητες,
υποστηρικτικές γραμμές και τι κάνουμε στην κατάσταση συμπτώματος και μετάδοσης. Αυτό
το αρχείο πρέπει επίσης να αναφέρει τις αρμόδιες αρχές, σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ό π ω ς
υπουργεία εξωτερικών, πρεσβείες, Πρακτορεία Erasmus +, μεταξύ άλλων.

2

Σε αυτό το αρχείο, οι ακόλουθες οδηγίες πρέπει να γραφτούν , επιπρόσθετα με άλλες
σημαντικές πτυχές: “Πώς να αναγνωρίσετε τα συμπτώματα και ποιες διαδικασίες πρέπει να
ακολουθήσετε;”, “Τι θα κάνατε ένα αρρωστήσετε και πώς θα φροντίσετε τον εαυτό σας;“ Τι θα κάνατε
εάν κάποιος συμμετέχον αρρωστήσει στο κατάλυμα;” “Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για να μπορείτε να
ταξιδεύετε με ασφάλεια;”

4.2.3.2 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


Βεβαιωθείτε ότι όλες οι οντότητες πρακτικής θα συμμορφώνονται με τους κανόνες και
με την ισχύουσα νομοθεσία των σχεδίων έκτακτης ανάγκης (σύμφωνα με κάθε χώρα ) για
την ασφάλεια και την μείωση του κινδύνου μόλυνσης του COVID-19 δ ι ά μ έ σ ο υ τ ο υ
10

π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ - αυ τ ό σ η μ αί ν ει ό τ ι τ ο ν α τ ο μι κ ό π ρ ο στ α τ ευ τ ι κ ό εξ ο π λ ι σ μό θα
π ρ ο σ φέ ρ ει η ετ αι ρ εί α π ρ α κτ ι κ ή ς .
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Πραγματοποιήστε περιοδική παρακολούθηση με τους εκπαιδευτές της πρακτικής για
την συμμόρφωση των κανόνων ασφαλείας, με την εμφάνιση συμπτωμάτων ή άλλες
σημαντικές καταστάσεις σχετικά με πιθανή μετάδοση του COVID- 19.



Εάν ο οργανισμός που στέλνει συμμετέχοντες δεν παρέχει προσωπικό

προστατευτικό εξοπλισμό, και συγκεκριμένα μάσκες προσώπου, τότε οφείλει ο φορέας
υποδοχής να το κάνει αυτό.


Άλλες

κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες εφαρμόζονται ανάλογα με την

ιδιαιτερότητα της πρακτικής άσκησης.

4.2.3.3 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

 Βεβαιωθείτε ότι στο κατάλυμα τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας ώστε να
φιλοξενηθούν οι συμμετέχοντες και ότι η απολύμανση και ο καθαρισμός διατηρείται καθ’
όλη τη διάρκεια της κινητικότητας από τους συμμετέχοντες.

Παροχή πληροφοριών στις εγκαταστάσεις διαμονής σχετικά με τον μέτρα πρόληψης του
COVID-19 και επαφών επικοινωνίας σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών και πιθανών
μεταδόσεων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, ότι οι οργανισμοί που είτε φιλοξενούν είτε στέλνουν
συμμετέχοντες πρέπει :


Να

ακολουθούν τις συγκεκριμένες συστάσεις που εκδίδονται από την ΕΚ και τις
εθνικές υπηρεσίες κάθε χώρας.


Να

δημιουργήσουν άμεση επαφή με τις αρχές δημόσιας υγείας με ενημερωμένες
πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσουμε σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές και
κανόνες επικοινωνώντας με τοπικές πρεσβείες και εθνικές αρχές των χωρών προέλευσης/
υποδοχής.


Οι

οργανισμοί πρέπει να παρέχουν τακτική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες,
στ έλ ν ο ν τ α ς , φ ι λ ο ξ ε ν ών τ α ς οργανώσεις συντονισμού και ελέγχοντας τις τελευταίες
προτάσεις, όπου είναι απαραίτητο, βρίσκοντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες
των συμμετεχόντων, αποφεύγοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στους ίδιους τους
συμμετέχοντες.
11


Να πραγματοποιούν εικονικές δραστηριότητες μάθησης (ως ένα εναλλακτικό τρόπο για
τις δραστηριότητες που είχαν αρχικά προγραμματιστεί και εγκριθεί από τις εθνικές
υπηρεσίες).
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4.3) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ, ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Να ενημερώνουν την οντότητα φιλοξενίας εγκαίρως σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας
που οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς και με τον ατομικό εξοπλισμό
εργασίας ο οποίος θα παρέχεται.


Να ενημερώσουν τον συμμετέχοντα σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της εταιρίας,
ενισχύοντας μέτρα όπως αναπνευστικούς κανόνες, κοινωνική απόσταση και υγιεινή των
χεριών.


Να παρέχουν

τζελ απολύμανσης, διανέμοντα ς το σε όλη την έκταση του
εργασιακού περιβάλλοντος και κάθε συμμετέχων να έχει εύκολη πρόσβαση.


Να βεβαιωθούν ότι ο χώρο εργασίας των συμμετεχόντων πληροί όλες τις απαραίτητες
απαιτήσεις, περιλαμβανομένου της υγιεινής, την απόσταση από άλλους συναδέλφους και την
καθαριότητα (μεταξύ άλλων απαιτήσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες
γραμμές κάθε χώρας)

 Να

συμπεριλάβουν τους συμμετέχοντες του

Erasmus σε όλες τις δράσεις

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που διενεργούνται από την εταιρεία σχετικά με τον
COVID- 19


Να ενημερώσουν τον φορέα φιλοξενίας αν ο συμμετέχων
του COVID-19.

έχει εμφανίσει συμπτώματα
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5.

ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΥΟΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ
ΕΤΑΙΡΟ
Εδώ είναι η λίστα με τις κύριες οντότητες που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση της
κατάστασης COVID-19 εκδίδοντας τις ακόλουθες οδηγίες ώστε να ελαχιστοποιήσουν την
πιθανότητα μόλυνσης σε κάθε χώρα συνεργάτη.
Αυτή η λίστα οντοτήτων προετοιμάστηκε από τη συμβολή των εταίρων του συγκεκριμένου
έργου.

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ

•

Υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα (Υπουργείο Υγείας)

ΙΤΑΛΙΑ

•
•
•

Υπουργείο Υγείας στην Ιταλία (Υπουργείο Υγείας)
Ιταλική πολιτική προστασία ( Πολιτική προστασία )
Ανώτερο Ινστιτούτο Υγείας (Ανώτερο Ινστιτούτο Υγείας)

•
•
•

Υπουργείο Υγείας στην Πορτογαλία (Υπουργείο Υγείας)
Γενική -Διεύθυνση Υγείας (Γενική-Διεύθυνση Υγείας –ΔΓΥ )
Εθνική Αρχή Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Προστασίας (Εθνική αρχή
έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας- ΑΕΕΠΠ)
Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας Δρ. Ricardo Jorge (Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του
Δόκτορα Ricardo Jorge ΙΕSA)
Εθνική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (ΠΡΟΣΒΑΣΗ – Εθνική
Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙ
Α

•
•
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•

Υπουργείο Υγείας, Κατανάλωση και κοινωνική πρόνοια της κυβέρνησης
της Ισπανίας (Υπουργείο Υγείας, Κατανάλωση και κοινωνική πρόνοια της
κυβέρνησης της Ισπανίας)

•

ΙΣΠΑΝΙΑ

•
•
•
•

Ισπανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια και τη Διατροφή των Τροφίμων
(Ισπανική αντιπροσωπεία Ασφάλεια και διατροφή τροφίμων )
Ισπανική υπηρεσία φαρμάκων και προϊόντων υγείας (Ισπανική Υπηρεσία
Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας )
Υπουργείο Εσωτερικών ( Υπουργείο Εσωτερικών)
Υπουργείο Οικονομικών (Υπουργείο Οικονομικών )
Υπουργείο Εργασίας, Μετανάστευση και κοινωνική ασφάλιση (Υπουργείο
Εργασίας ,Μετανάστευση και κοινωνική ασφάλιση)

14

6.

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19;

ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτός ο οδηγός προορίζεται να είναι ένα υποστηρικτικό
εργαλείο στην επιστροφή των δραστηριοτήτων των εταιριών/οντοτήτων που δέχονται
συμμετέχοντες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
Η κατάσταση την οποία βιώνουμε είναι πρωτοφανής. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετή
διαθέσιμη πληροφόρηση ικανή να υποστηρίξει όλα τα συμβαλλόμενα άτομα σε όλες τις
φάσεις της κινητικότητας, διασφαλίζοντας έτσι το πιο σημαντικό πράγμα: αποφυγή
μόλυνσης από COVID-19 και προετοιμασία για άλλες πιθανές καταστάσεις, υιοθετώντας μια
προληπτική στάση και γνωρίζοντας όλους τους κανόνες και τις υποχρεώσεις για την υγεία και
την ασφάλεια όλων.

Έτσι, τονίζουμε ότι, είναι σημαντικό για τη συνθήκη που βιώνουμε και όσον αφορά τα
Erasmus mobilities:
-Να αναλογιστούμε τις υπάρχουσες έκτακτης ανάγκης αντιδράσεις και το συγκεκριμένο
αποτέλεσμα που έχει αυτό στον πληθυσμό των διεθνών και ανταλλαγής συμμετεχόντων
προγραμμάτων.
-Να βελτιωθεί η επικοινωνία και η υποστήριξη μεταξύ των συμβεβλημένων μελών ώστε να
υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία για την αντιμετώπιση καταστάσεων (π.χ.:
υποστηρίζοντας δομές που επιτρέπουν την εκτίμηση επιπτώσεων και την ανάκτηση των
διεθνών προγραμμάτων για τους συμμετέχοντες)
- Η επιβεβαίωση ότι κάθε συμμετέχον λαμβάνει υποστήριξη σε επίπεδο -ψυχολογικό,
οικονομικό, ιατρικό-όπου απαιτείται.
-Στην περίπτωση ψηφιακής κινητικότητας, είναι απαραίτητη η εγγύηση ίσης πρόσβασης σε
διαδικτυακά εργαλεία εκμάθησης και η προσοχή στην ποικιλομορφία και στα
χαρακτηριστικά κάθε κοινού-στόχου.
-Για να δημιουργήσετε άμεση υποστήριξη μεταξύ όλων των πρακτόρων σε περίπτωση που
οι συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες, είναι σε μειονεκτική κατάσταση και θεωρείται
υψηλός ο κίνδυνος της κατάστασης της υγείας τους. Για να παρέχουν μια ακολουθία,
υποστηρίζουν και κινητοποιούν υπηρεσίες όλων των ομάδων, είναι σημαντικό ότι η Ισότητα,
η ενσωμάτωση και η ποικιλομορφία αντιμετωπίζονται σε σχέδια έκτακτης ανάγκης,
προσφέροντας προσαρμοσμένη και συγκεκριμένη καθοδήγηση και υποστήριξη, όταν είναι
15

απαραίτητο.

Η κατάσταση που βιώνουμε είναι πρωτοφανής. Λένε ότι ο κόσμος δεν
σταματά, άλλα σταμάτησε. Και άλλαξε για πάντα.
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Η ψηφιακή μετατροπή επιβλήθηκε ξαφνικά σε πολλούς τομείς της δραστηριότητας,
επηρεάζοντας τον καθένα, άσχετα με την ηλικία, την οικονομική τάξη ή τις ψηφιακές δεξιότητες. Το
διαδίκτυο έχει γίνει ο κανόνας και οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν θα είναι πλέον οι ίδιες.
Είναι αναγκαίο να υπάρχει αρκετή διαθέσιμη πληροφόρηση να υποστηρίξει όλα τα
εμπλεκόμενα άτομα σε όλες τις φάσεις της κινητικότητας, διασφαλίζοντας έτσι το πιο
σημαντικό πράγμα: αποφυγή μόλυνσης από COVID-19 και προετοιμασία για άλλες πιθανές
καταστάσεις, υιοθετώντας μια προληπτική στάση και γνωρίζοντας όλους τους κανόνες και
τις υποχρεώσεις για την υγεία και την ασφάλεια όλων.
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7.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

▪

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ(ΠΟΥ)

▪

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (EΚΝΕ)

▪

Εκπαίδευση , Εκτελεστικός Οργανισμός Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EΟΠEΠ)

▪

Ιστοσελίδα Erasmus

▪

Εθνική Υπηρεσία Erasmus(Πορτογαλία)

▪

Εθνική Υπηρεσία Erasmus+ (Ιταλία)

▪

Κρατικό Ίδρυμα Υποτροφιών (Ελλάδα)

▪

Διεύθυνση Προξενικών Υποθέσεων και Πορτογαλικών Κοινοτήτων

▪

Γενικό Προξενείο της Ιταλίας Σαν Πάολο

▪

Ισπανική Υπηρεσία Διεθνοποίησης της Εκπαίδευσης (Ισπανία)

▪

Σύσταση συμβουλίου σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών στην
ΕΕ και την πιθανή άρση αυτών των περιορισμών 2020/0134 (NLE)

▪

Ο Covid-19 και οι επιπτώσεις του στο πρόγραμμα Erasmus +. ESU/ESN Σεμιναρίου από τις 20

Μαρτίου 2020
▪

Βασικές πρακτικές συμβουλές στους συμμετέχοντες στο Erasmus και στις δραστηριότητες τις
κινητικότητας από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υπό το φως της πανδημίας COVID-19

▪

Πρόληψη λοιμώξεων, έλεγχος και ετοιμότητα για COVID-19 σε περιβάλλον
υγειονομικής περίθαλψης (ECDC ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)

▪

Το παγκόσμιο αντίκτυπο του COVID-19 και στρατηγικές για μετριασμό και καταστολή

▪

Ε&A σχετικά με τον COVID-19 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

▪

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ COVID-19 από το ΔΝΤ

▪

Δημόσια Υγεία(Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

▪

Απάντηση για τον κορονοϊο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

▪

Μέσο υποστήριξης έκτακτης ανάγκης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

▪

Επισκόπηση της απάντησης της Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

▪

Όλες οι οντότητες που αναφέρονται στον πίνακα 1
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This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
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