Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο Πανεπιστήμιο Harvard των ΗΠΑ
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος
Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Harvard ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς
(https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/07/harvards-plan-to-return-tocampus/?utm_source=SilverpopMailing).
Η ανάδυση νέων στελεχών του SARS-CoV-2 προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, και ειδικά
οι περιπτώσεις λοίμωξης εμβολιασμένων ατόμων. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις η
COVID-19 έχει ηπιότερα συμπτώματα και ο κίνδυνος νοσηλείας είναι μικρός. Βέβαια, ο ιός
θα μπορεί να μεταδίδεται σε άλλα άτομα που μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής
νόσου. Επομένως, ο στόχος του Πανεπιστημίου Harvard είναι ο καθολικός εμβολιασμός
ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προκειμένου να οχυρωθεί απέναντι στον SARSCoV-2. Ο επιτελικός διευθυντής του Πανεπιστημίου Harvard, Giang Nguyen, ανακοίνωσε
πρόσφατα σειρά σχετικών μέτρων για την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου την εποχή
της πανδημίας COVID-19. Το πρώτο σημείο αφορά την επικύρωση των εμβολιασμένων. Γι’
αυτό το λόγο ο Nguyen παροτρύνει όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να
δηλώσουν τα στοιχεία εμβολιασμού τους ώστε να είναι καταγεγραμμένα στην κεντρική
πλατφόρμα του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο παρέχει επίσης πληροφόρηση και
καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία εμβολιασμού, καθώς και πρακτικές συμβουλές
σχετικά με τα διαφορετικά είδη εμβολίων και τις πιθανές παρενέργειες. Το επόμενο
σημαντικό βήμα για το Πανεπιστήμιο Harvard είναι η άρση των περιορισμών όσον αφορά
στη διατήρηση αποστάσεων και τη σωματική απομάκρυνση. Ο Nguyen πιστεύει ότι ο
κίνδυνος μετάδοσης της COVID-19 είναι μικρός εφόσον ένα πολύ υψηλό ποσοστό της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι εμβολιασμένο. Βεβαίως, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα
πρέπει να τηρούν αποστάσεις όπως ισχύει έως τώρα. Επιπλέον, οι εμβολιασμένοι θα έχουν
λιγότερους περιορισμούς όταν επιστρέφουν στην Πανεπιστημιούπολη και θα υποβάλλονται
λιγότερο συχνά σε ελέγχους για τον SARS-CoV-2 σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Το
βασικό μέτρο που δεν θα αλλάξει προς το παρόν είναι η καθολική χρήση μάσκας σε
εσωτερικούς χώρους, με εξαίρεση στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για φαγητό ή σε
ιδιωτικούς χώρους. Η ιχνηλάτηση των επαφών και η έγκαιρη υγειονομική απομόνωση είναι
επίσης σημαντικά σε περίπτωση νέων κρουσμάτων εντός του Πανεπιστημίου προκειμένου
να αποτραπεί η περαιτέρω μετάδοση. Βέβαια, όλα αυτά τα μέτρα θα επαναξιολογούνται
ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα σε εθνικό, τοπικό αλλά και ενδοπανεπιστημιακό
επίπεδο. Ο Nguyen σημειώνει ότι η επάνοδος στην κανονική πανεπιστημιακή ζωή θα είναι
σταδιακή και θα γίνει με ασφάλεια.

