Instrukcje dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
1. Osoby korzystające z budynków Uczelni powinny codziennie rano (przed wyjściem na
zajęcia, itp.) dokonać samooceny stanu zdrowia.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji układu
oddechowego oraz w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub gorączki,
zabronione jest przychodzenie na Uczelnię do czasu zdiagnozowania przyczyny tego
stanu.
3. Wykaz telefonów informacyjnych i alarmowych.
Lp.

Nazwa instytucji.

1.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie.
2.
3.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie.
4.

Numer telefonu.
(81) 478-71-02
(81) 478-71-29
605-194-800
(poza godzinami
pracy)
(81) 743-42-72
(81) 533-41-00
693-397-185
(poza godzinami
pracy)

5.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia.

800-190-590

6.

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach
kwarantanny i zdrowia.

222-500-115

4. Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych są zobowiązani do
natychmiastowego przekazania informacji o stwierdzonym w ich przypadku zakażeniu,
podejrzeniu choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzeniu zakażenia tym
wirusem pod wskazane niżej, czynne całodobowo numery telefonów:
Telefon komórkowy – 506-102-571
Telefon komórkowy – 506-102-773
W przypadku studentów anglojęzycznych informację o której mowa wyżej należy
przekazać pod czynny całodobowo numer telefonu +

48 573-013-721.

5. Osoby zakażone wirusem lub podejrzane o chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2
(poddane izolacji lub izolacji domowej na podstawie decyzji sanepidu), są
zobowiązane do przekazania niezbędnych danych do uniwersyteckiego zespołu ds.
COVID
6. Osoby przebywające na kwarantannie, u których w trakcie jej trwania, wystąpią objawy
świadczące o chorobie wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub po uzyskaniu pozytywnego

wyniku testu na obecność tego wirusa, są zobowiązane do natychmiastowego
przekazania informacji o tym fakcie pod wskazane wyżej numery telefonów.
7. Osoby przebywające w budynkach należących do Uczelni, u których wystąpią objawy
świadczących o chorobie, powinni ten fakt natychmiast zgłosić telefonicznie do
kierownika administracyjnego obiektu. Jeżeli powiadomienie kierownika
administracyjnego obiektu nie będzie możliwe, to należy telefonicznie powiadomić
osobę pełniącą dyżur w portierni obiektu. Powiadomienia dokonuje osoba u której
wystąpiły objawy chorobowe lub osoba, która jest świadkiem zdarzenia wskazującego na
występowanie objawów chorobowych u osoby trzeciej.

8.

Kierownik administracyjny obiektu:
portierni:

519 321 149;

osoba pełniąca dyżur na

(81) 537 54 77

9. Osoba z objawami chorobowymi, po założeniu dostarczonej maseczki, udaje się z
kierownikiem (pracownikiem) najkrótszą drogą do pokoju izolacyjnego. Podczas
przemieszczania się do pokoju izolacyjnego nie należy korzystać z windy oraz należy
zachowywać dystans co najmniej 2 m.
10. Osoba izolowana powinna przeprowadzić samodzielny pomiar temperatury, przy pomocy
termometru bezkontaktowego stanowiącego wyposażenia pokoju izolacyjnego. Osoba
izolowana kontaktuje się osobiście za pomocą telefonu z lekarzem POZ lub Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, w celu uzyskania informacji dotyczących dalszego
postępowania.
11. Jeżeli ze względu na stan zdrowia, osoba izolowana nie może samodzielnie przeprowadzić
rozmowy telefonicznej, prowadzi ją kierownik obiektu lub pracownik portierni.
12. W obiektach dydaktycznych uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania wszystkich
zasad bezpieczeństwa wprowadzonych procedurą: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz kształcenia w okresie obowiązywania epidemii.
13. W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie wykazują
objawów chorobowych górnych dróg oddechowych oraz nie mają gorączki lub stanu
podgorączkowego. W przypadku występowania przewlekłych chorób mogących dawać
podobne objawy, student ma obowiązek poinformować o tym fakcie osoby prowadzące
zajęcia i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką chorobę.
14. Osoby uczestniczące w zajęciach mają obowiązek złożenia oświadczenia przed
przystąpieniem do zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie stacjonarnym.
Oświadczenie składa się jednorazowo, jednak w przypadku zaistnienia zmian w stanie
faktycznym osoby składające oświadczenie mają obowiązek poinformować o tym Dziekana

Wydziału, jak również opiekuna roku i – w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych
- kierownika tych studiów. Oświadczenia do wypełnienia są udostępniane przed
rozpoczęciem zajęć
15. Uczestnicy zajęć przychodzą do budynku dydaktycznego tuż przed zajęciami i powinni go
opuścić zaraz po ich zakończeniu. Przy wejściu i wyjściu z budynku konieczna jest
dezynfekcja rąk.
16. Wewnątrz budynku uczestnicy zajęć przemieszczają się najkrótszą drogą do pomieszczenia
dydaktycznego, w którym odbywają się zajęcia. Przy przemieszczaniu się obowiązuje
zasada ruchu prawostronnego. W kolejkach obowiązuje zasada dystansu społecznego co
najmniej 1,5 metra. W budynku należy bezwzględnie używać masek lub przyłbic i
zachowywać dystans co najmniej 1,5 metra.
17. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej oraz większych
bagaży (torby, plecaki, itp.) w szatni. Na zajęcia należy zabierać wyłącznie niezbędne
rzeczy. Należy ograniczyć używanie telefonów komórkowych w przestrzeniach
ogólnodostępnych.
23. Każdorazowo przed wejściem do pomieszczenia gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy
zajęć są zobowiązani do dezynfekcji rąk. W trakcie zajęć zalecane jest stosowanie przez
wszystkich uczestników masek lub przyłbic osłaniających usta i nos.
24. W trakcie zajęć osoby w nich uczestniczące powinny stosować się do poleceń osoby
prowadzącej zajęcia,
25. Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych mają obowiązek
zapoznania się z pełną wersją procedury i stosowania się do jej rozstrzygnięć (pełna
wersja procedury i wyciągi z niej zostały przesłane poprzez pocztę Usos oraz są
dostępne na stronie Wydziału w zakładce Koronawirus).
26. Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych mają obowiązek śledzić na
bieżąco informacje publikowane na stronie Wydziału w aktualnościach i ogłoszeniach,
i w zakładce Koronawirus. Powinni też systematycznie monitorować informacje
przesyłane poprzez pocztę Usos,

