Αγαπητοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας,
μετά από 19 μήνες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με μεγάλη χαρά αντικρίσαμε και πάλι τους
φοιτητές μας να γεμίζουν με ζωή τους χώρους του πανεπιστημίου μας!
Στο διάστημα των δύσκολων αυτών μηνών μετρήσαμε πολλές απώλειες, κερδίσαμε όμως
και μάχες σημαντικές, που μας επιτρέπουν να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Μητέρα
των μαχών φυσικά είναι η νίκη της επιστήμης απέναντι στη νόσο COVID-19 που επετεύχθη
με την ανακάλυψη του εμβολίου.
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφαλή επάνοδο των φοιτητών και των φοιτητριών μας στο φυσικό τους περιβάλλον. Η
βιωσιμότητα όμως της δια ζώσης λειτουργίας είναι στο χέρι όλων μας. Το ΠΔΜ, ως φορέας
μετάδοσης της επιστημονικής γνώσης, ενισχύει την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού και
από τις 18 έως 22 Οκτωβρίου διοργανώνει στους χώρους του εβδομάδα εμβολιασμού των
φοιτητών/τριών καθώς και του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος. Κλιμάκια του
ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εμβολιαστικά κέντρα που θα λειτουργήσουν κατά τις ώρες 8:30 –
14:30 στις 5 πόλεις στις οποίες εδράζεται το Πανεπιστήμιο, στα παρακάτω σημεία:
·

·

•
•
•

στην Κοζάνη
• (Πανεπιστημιούπολη Κοίλα – Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας – Κτίριο Α’ –
Ισόγειο)
• Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Καραμανλή
& Λυγερής,Κοζάνη, - βιβλιοθήκη)
στην Φλώρινα
o Γεωπονική Σχολή (Τέρμα Κοντοπούλου)
o Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών (3ο χλμ Εθνικής Οδού
Φλώρινας-Νίκης)
στην Καστοριά (Περιοχή Φούρκα)
στην Πτολεμαΐδα (Περιοχή Κεπτσέ)
στα Γρεβενά (6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό του ΠΔΜ που
επιθυμεί να εμβολιαστεί, παρακαλείται να αποστείλει έως την Τετάρτη 20/10/2021 τα
παρακάτω στοιχεία στη διεύθυνση holistic@uowm.gr
•

Ονοματεπώνυμο

•

ΑΜΚΑ

•

Αρ. κινητού τηλεφώνου

•
Τμήμα που φοιτούν και το εμβολιαστικό κέντρο που τους εξυπηρετεί (μόνο για τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες)
Καλούμε το προσωπικό και τους φοιτητές μας να επιδείξουν αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
και εμπιστοσύνη στην επιστήμη. «Εμβολιαζόμαστε τώρα» γιατί τα εμβόλια μας φέρνουν
κοντά στους ανθρώπους μας, στην ελευθερία και στους στόχους μας.

Στον σύνδεσμο είναι η αφίσα
https://share.uowm.gr/download/128425811d25ed5774b7f00e188e7b592313.html

Παρακολουθήστε το βίντεο που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο
πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό
https://www.youtube.com/watch?v=UONlHGAF7NA

Γίνε μέρος της λύσης! Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος δρόμος.

