
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta 
 

1. Jeżeli uczestnik zajęć (student, nauczyciel) przejawia niepokojące objawy sugerujące zakażenie 
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego 
odrębnym pomieszczeniu  w którym znajdują się środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne z 
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Osoba udzielająca pomocy powinna zachować 
szczególną ostrożność i obserwować swój stan zdrowia w ciągu najbliższych 2 tygodni. 

2.  W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego osoba ta 
powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ew. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (w Lublinie 
693 397 187, 605 194 800), oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 
nr 999 albo 112 i poinformować, że może być zakażona koronawirusem. 

3.  W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem 
przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować 
właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad 
epidemiologiczny. 

4. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zajęcia dydaktyczne w danym pomieszczeniu/gabinecie 
lekarskim powinny być tego dnia zawieszone a obszar, w którym poruszała się osoba należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) z zachowaniem ostrożności. Odnośnie sali dydaktycznej/gabinetu 
lekarskiego obowiązek ten jest po stronie jednostki, w przypadku części ogólnych (korytarz, toalety itp. po 
stronie osoby odpowiedzialnej za sprzątanie budynku). 

5. W ,,Ewidencji uczestnictwa w zajęciach’’ należy sprawdzić czy podani zostali wszyscy 
Studenci/Pracownicy, którzy mieli kontakt z osobą z niepokojącymi objawami. 

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy 
należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

7. Osoba z niepokojącymi objawami  nie powinna przychodzić do pracy/na zajęcia i jest zobligowana do 
informowania Dziekana Wydziału o swoim stanie zdrowia i ewentualnym zagrożeniu epidemiologicznym. 

8. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia 
(www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa. 

 
Hierarchizacja podejmowanych działań: 
1. osoba prowadząca zajęcia informuje kierownika jednostki dydaktycznej 
2.kierownik podejmuje decyzję co do działań (odsunięcie od zajęć, skierowanie do osobnego pomieszczenia, 
wykonanie telefonu odnośnie teleporady 800 190 590, 693 397 187, 605 194 800, w razie konieczności wezwanie 
pogotowania ratunkowego).  
3. kierownik informuje Dziekana Wydziału o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach 
 
TELEFONY ALARMOWE 

• PSSE  Lublin  ul. Uniwersytecka 12 tel. 81 533-00-61, 605 194 800 
• WSSE Lublin ul. Pielęgniarek 6 tel. 81 743-42-72693 397 187  
• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, Oddział Chorób Zakaźnych, Staszica 16 tel. 81 53 

494 16 

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

