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ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ 

 

ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ Η ΚΗΔΕΜΟΝΑ) 

 

 

Ο/Η υπογράφων/-ουσα ______________________________________________________________ 
 

εν πλήρει γνώση ότι ο νόμος τιμωρεί όποιον προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις, με ατομική ευθύνη και 

καθαρή συνείδηση – εξ όσων γνωρίζει, δηλώνει ότι: 

 

1. δεν βρίσκεται σε κατάσταση υποχρεωτικής καραντίνας και ότι δεν είναι θετικός στην COVID-19, 

2. έχει τηρήσει τις διατάξεις της καραντίνας και/ή τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται από 

    την Ελληνική κυβέρνηση, 

3. δεν έχει έρθει σε επαφή με άτομα που έχουν βρεθεί θετικά στον κορωνοϊό, 

4. δεν παρουσιάζει συμπτώματα προσομοιάζοντα γρίπης, 

5. έχει διενεργήσει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ή άλλο τύπο διαγνωστικού ελέγχου (self-test/rapid test) 

    το αργότερο 72 ώρες πριν από τις εξετάσεις (προσκομίζονται τυχόν βεβαιώσεις). 

 

Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα: 

Σταθ.:   ____________________ 

Κιν.:     ____________________ 

Email:  ____________________ 

 

Ημερομηνία _______________________ 

Υπογραφή   ________________________ 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

 

Όλοι όσοι εισέρχονται στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών θα πρέπει να έχουν τη δική 

τους μάσκα, τουλάχιστον χειρουργική, σύμφωνα με τα πρότυπα. Να φορούν γάντια υγιεινής 

μίας χρήσης και να διαθέτουν επαρκή ποσότητα ατομικού αντισηπτικού υγρού. 

Οι αποδέκτες του παρόντος πρωτοκόλλου οφείλουν απαραιτήτως να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών και να συμμορφώνονται με τις 

εκάστοτε οδηγίες. 

 

 
Είσοδος στο κτίριο του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών: 

Η είσοδος στους επισκέπτες επιτρέπεται κατόπιν ραντεβού.  

Λαμβανομένου υπόψη ότι, ως γνωστόν, η τήρηση των αποστάσεων μπορεί να εναλλάσσεται με 

τη χρήση της μάσκας, όποιος εισέρχεται καλείται να: 

 

-χρησιμοποιεί μάσκα σύμφωνα με τα πρότυπα 

-χρησιμοποιεί γάντια μίας χρήσης 

-απολυμάνει σχολαστικά τα χέρια 

-τηρεί την ελάχιστη απόσταση του 1,5 (ενάμισι) μέτρου 

-υπογράψει τη συνημμένη δήλωση γνωστοποίησης 

 

Στο εσωτερικό, έπειτα από την τακτική απολύμανση των χεριών, ισχύει η τήρηση της 

ελάχιστης υποχρεωτικής απόστασης του 1,5 (ενάμισι) μέτρου. 

Η χρήση της μάσκας σε περίπτωση πραγματικής, σωστής τήρησης των αποστάσεων δεν είναι 

υποχρεωτική, αλλά συστήνεται. 

Η χρήση των υπηρεσιών υγιεινής επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης του εξουσιοδοτημένου 

προσωπικού τηρώντας το κριτήριο της εισόδου ενός ατόμου τη φορά, εξασφαλίζοντας τη 

συμμόρφωση προς όλους τους κανόνες υγιεινής και, κυρίως, επαναλαμβάνοντας σχολαστικό 

πλύσιμο των χεριών. 
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