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1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy oraz studenci nie powinni 

przychodzić do pracy/na zajęcia. Powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ew. ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Jeżeli uczestnik zajęć/pracownik przejawia niepokojące objawy chorobowe (kaszel, 

gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku), wskazujące na 

zakażenie SARS CoV-2, jest on niezwłocznie odsuwany od zajęć/pracy, odizolowany w 

przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. 

3. Pomieszczenie izolujące w budynku WTMiT znajduje się w sali 433. 

4. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga pomocy PRM (Państwowego Ratownictwa 

Medycznego), dana osoba powinna udać się do domu transportem indywidualnym, 

pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej. 

5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby, u której zaobserwowane zostały objawy 

chorobowe, należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia tej osoby do 

najbliższego oddziału zakaźnego.  

6. W przypadku wystąpienia u osoby podczas zajęć niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, Dziekan niezwłocznie odsuwa ją od pracy, powiadamia właściwą 

miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji 

oraz poleceń.  

7. Cały obszar, w którym poruszała się osoba, mająca niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie koronawirusem, poddawany jest gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

8. Prodziekan ds. organizacyjnych ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie 

pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną. Listy te przechowywane są w dziekanacie. 

9. Szczegółowe postepowanie może odbywać się uwzględniając zalecenia i informacje 

Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia 

(www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa. Należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, 

czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

http://www.gis.gov.pl/

