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ROZDZIAŁ I p.2

Samoocena zdrowia pracowników, stude ntów oraz innych osób przebywających
w obiektach uczelni.

Każda osoba, korzystająca z budynków Uczelni, powinna codziennie rano (przed

wyjściem do pracy, na zajęcia, itp.) dokonywać samooceny stanu zdrowia, zwłaszcza

w syruacji wcześniejszego bliskiego kontaktu z osobą zakażoną,podelrzaną o chorobę

zakńną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzaną o zakażęnje tlłn wirusem,

Elementami samooceny stanu zdrowia są:

obserwacja objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego,

pomiar temperatury ctała.

W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego (37,3oC < temperatura < 38oC),

gorączki (temperatura > 38oC) lub innych objawów mogących świadczyć o zakażentu

wirusem SARS-CoV-ż, na|eży skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (POZ).

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 oraz wyleczenia infekcji.
Osoby, które mają wątpliwości co do zalecanego sposobu postępowania mogą

skorzystać z anonimowego wyrviadu informacyjnego opartego na wytycznych
Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) otaz amerykańskiej agencji Centers

for Disease Control and Prevention (CDC) umieszczonego na Platformie ,,Sprawdź,
czY masz objawY COVID-I9" (strona Serwisu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrow la https://pacjent. gov.pl/koronawirus/sprawdz-obj awy).

2.6 WYkaz danYch kontaktowych sfuzb sanitarnych oraz stron do samodzielnego zgłaszania
kwarantanny oraz rejestracji na wykonanie testy w kierunku wirusa sARs-cov-2.

Lp, Kontakt

1

Powiatowa Stacj a Sanitarno-EpidemiologicŻna
w Lublinie

ul. Uniwersytecka 12
20-029 Lublin

faks: 81-532-47-23
e-mail : psse.lublin @ pis.gov.pl

2.

Woj ewódzka Stacj a S anitarn o -Epidemiol ogicŹń
w Lutllinie

ul. Pielęgniarek ó
620-708 Lublin

fax. 8!-743-46-86
e-mail: wsse.lublin @pis.gov.pI

lub
sekretariat @ wsse.IubIin.nI

3.
calodoborva infolinia

Narodowego Fundus zu Zdr ow ia, 800_190-590

4. Całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarne.i +48-222-500-115

5.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu
Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku

do piątki w godzinach od 18.00 do 8.00 rano
kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni

p oz. platforma działa równiez całodobowo, w sobotę, niedzie|ą i święta.

800_137-200

6.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrolvia
natychmiast zadzwoń na numer alarmorvy.

11?
lub
999

Nazwa instytucji.



S trona internetowa umozliwi aj ąca samodzielne
zgłoszenie kwarantanny po bliskim kontakcie

z osobą zakażoną.

Zgłoś kwarantannę - Gov.pl -

Portal Gov.pl (www. gov,pl)
lub telefonicznię

22l-CI43-705
Strona internetowa umozliwiająca samodzielne
zapisanie się na test diagnosfyczny w kierunku

wirusa S ARS - CoV -2, j eżeli p odej rzewa sz zakażenie
uią obiawy chorob

Zapisz się na test na
koronawirusa (SARS-CoV-2) -

Gov.pl - Portal Gov.pl



ROZDZIAŁ II p. 1

1. Sposób postępowania osób korzystających z obiektów Uczelni oraz mających
bezpośrednie kontakĘ zawodowe z pracownikami lub studentami Uczelni, u których
stwierdzono zakażenie, podejrzenie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-
CoY-Z tub podejrzeniezakażenia tym wirusem.

1.1 Wszystkie osoby korzystające z obiektów Uczelni w związku z wykonywanąpracąhlb
nauką, osoby rnające bezpośrednie kontakty zawodowe z pracownikami lub studentami

Uczelni oraz osoby korzystającę zuczeLnianej infrastruktury, a zwłaszcza:

pracownicy uczelni zatrudnieni w ramach stosunku pracy, osoby odbywające staże

zawodowe oraz wolontariusze,

osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieŁo, umowa

zlecenie), jeże|i ich realizacja wiąże się z koniecznością przebywania w obiektach

Uczelni oraz kontaktów zawodowych z pracownikami lub studentami Uczelni,
w trakcie których dochodziło do bliskich kontaktów,

studenci or az lczniowi e odbyv aj ący na Uczelni praktyki zawodowe,

studenci studiow (stacjonarnych i niestacjonarnych) I i II stopnia oraz jednolitych

studiów magisterskich,

doktoranci studiów doktoranckich,

doktoranci szkół doktorskich,
słuchacze sfudiów podypiomowych oraz innych form kształcenia realizowanych
przęz Uczelnig,
mieszkańcy domów studenta,

osoby ptzebywające na Uczelni na sĘpendiach/pobytach naukowycUv,łtzytach
studyjnych,

pracownicy firm świadczących usfugi zwrąz,ane zbezpośrednią obsfugą obiektów
Uczelni (sprzątanie, obsługa szatni, obsługa portierni, ochrona obiektów),

osoby prowadzącę działalność gospodarcząw obiektach Uczelni (stołówki, bufe§,
punkty ksero, kioski, ię.),

są zobowtązane do natychmiastowego przekazania informacji o stwierdzonym

w jej przypadku zakażeniu, podejrzeniu choroby wyr,vołanej wirusem SARS-CoV-Z
lub podejrzeniu zakażenia tym wirusęm pod wskazane niżej, czynne całodobowo

numery telefonów:

Telefon komórkowy - 506-1,02-57 1,.

Telefon komórkowy - 506-102-773.

1,.2 w przypadku pracowników i studentów angloj ęzycznych informację, o której mowa

w punkcie 1.1 należy przekazać pod wskazany niżej numęr telefonu, czynny

w dni robocze od godziny 715 do godziny 1515

(8I) 537-29-26.



1.3 Osoby zakażone, podejrzane o chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (poddane
Łolacji lub izolacji domowej na podstawie decyzji sanepidu) lub podejrzane
o zakńenie wirusem SARS-CoV-2 (poddane kwarantannie na podstawie decyzji
sanepidu), są zob owiązane do przekazania następuj ących danych:
a) imienia i nazwiska,
b) numeru telefonu kontaktowego,

c) podstawy przebl"wania w obiektach Uczelni lub kontaktów zawodowych
z pracownikami oraz studentami (np. pracownik, student, doktorant, itp.),

d) fakhr zamieszkania w domu studenta należącym do Uczelni,
e) daty wystąpienia objawów chorobowych (w przypadku zakażenia,lub podejrzenia

choroby),

0 daĘ pobrania materiału do badania na obecnośó wirusa SARS-CoV-Z (w przypadku
zakńenia, lub podejrzenia choroby),

g) daty wydania decyzji sanepidu o izolacji lub kwarantannie,
h) wykazu osób, z którlrmi miały bliski kontakt w trakcie przebywania na Uczelni,

wraz z informacją o miejscu ich pracy lub nauki oraz dacię kontaktu,

D wykaz o którym mowa wyżej powinien obejmować co najmniej okres:
7 dń p oprze dzaj ący ch wystąpienie obj awów cho rob owych,
w PrzYPadku braku objawów chorobowych, ale pozytywnym wyniku badania
na obecnoŚÓ wirusa, do 7 dni przedpobraniem materiału do badania,
7 dni od styczności z osobą zakńoną lub podejrzaną o zakażente.

1.4 Osoby przebywające na kwarantannie, u których w trakcie jej trwania, wystąpią objawy
Świadczące o chorobie wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub po uzyskaniu
pozyfytłlnego wyniku testu na obecność tego wirusa, są zobowiy,ane
do natychmiastowego przekazania informacji o tym fakcie pod wskazanewyżej numery
telefonów.

1.5 W stosunku do pracowników, sfudentów oraz doktorantów, którzy mimo obowiązku
nie dokonają zgłoszenia, będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne określone
w odrębnych przepisach.

1.6 Mieszkańcy domów sfudenckich, którzy mimo obowiązku nie dokonają zg}oszenia,
po zakończeniu okresu teczenta, izolacji lub kwarantanny mogą zostać pozbawieni
prawa do dalszego zamieszkiwania w tych obiektach.



IłOZDZIAŁ V p. 5

5. OgóIne wymagania doĘczące udziału w zajęciach stacjonarnych.
5.1 W obiektach dydaktycznych uczestntcy zajęć są zobowiązani do przestrzegania

ws zystki ch zas ad b ezp ieczeństw a wpro w adzony ch nini ej s z ą pro c e durą.

5.2 W zajęciach stacjonamych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie wykazują
objawów chorobowych górnych drog oddechowych onz nię mają gorączki lub stanu

podgorączkowego. W przypadku występowania przewlekĘch chorób mogących dawać
podobne objawy np. astma, student ma obowiązek poinformowaó o blm fakcie osoby
prowadzące zajęcia i przedstawić zaświadczenie lękarskie potwierdzające taką chorobę.

5.3 Uczestnicy zajęc przychodzą do budynku dydaktycznego tuz przed zajęciarni i powinni
go opuścić zaraz po ich zakotrczeniu.

5.4 Wewnątrz budynku uczestnicy zajęć przemieszczają się najkrótszą drogą

do pomieszczenia dydakĘcznego, w którym odbywają się zajęcia.

5.5 Uczestnicy zajęó są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej oraz większych
bagaży (torby, plecaki, itp.) * szatni. Na zajęcia na\eży zabięrać wyłącznie niezbędne

tzeczy.

5.6 Każdorazowo przed wejścien do pomieszczęnia gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy
zajęć sązobowtązani do deąmfekcji rąk.

5.7 Podczas zajęó w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach,

obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Telefony, które
znajdują się w torbach pozostających w tych pomieszczeniach muszą być wyciszone
lub wyłączone.

5.8 Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach na poszczególnych
wydzińach mogą być określone wewnętrznymi procedurami, wynikającymi
ze specyfiki i organizacji procesu dydaktycznego na danym wydziale.


