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Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego 

koronawirusem dla pracowników wszystkich jednostek  

(Pojawienie się na terenie Uczelni osoby, która miała kontakt z osobą z tzw. kontaktu, czyli 

osobą mającą kontakt z osobą zakażoną bądź podejrzaną o zakażenie, oraz/lub  

u której wystąpiły objawy chorobowe związane z podejrzeniem zakażenia koronawirusem) 

Uwaga:  

Każda ekspozycja musi zostać niezwłocznie zgłoszona przewodniczącemu zespołu 

zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii COVID-19. 

Zasady postępowania: 

1. Osoba z podejrzeniem zakażenia:  

a. kontakt telefoniczny z oddziałem sanepidu; służby sanitarne podejmują dalsze 

działanie 

lub 

b. zgłoszenie się na izbie przyjęć:  

 Tychy, Megrez Sp. z o. o., ul. Edukacji 102, (32) 325 53 04; 

 Bytom, Szpital Specjalistyczny nr 1, al. Legionów 49, (32) 281 92 41 wew. 

230; 

 Chorzów, Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia  10, 797 189 603, 

(32) 346 36 41; 

 Cieszyn, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Bielska 4, (32) 854 92 

00 wew. 492 lub 493; transport własnym środkiem lokomocji;    

c. zgłoszenie sytuacji na Uczelni u bezpośredniego przełożonego, który niezwłocznie 

przekazuje informację o podjętych działaniach zapobiegawczych 

przewodniczącemu zespołu zadaniowego ds. monitorowania funkcjonowania 

uczelni w czasie epidemii COVID-19, na służbowy adres mailowy 

prorektorrw@us.edu.pl; 

  

d. poinformowanie osób, z którymi miało się kontakt.  

 

2. Osoba z tzw. kontaktu (czyli mająca kontakt) z osobą z potwierdzonym 

zakażeniem: 

a. kontakt telefoniczny z oddziałem sanepidu i poinformowanie o zaistniałym 

zdarzeniu, powiadomienie bezpośredniego przełożonego; 

b. zawiadomienie przewodniczącego zespołu zadaniowego ds. monitorowania 

funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19 przez przełożonego  

o wystąpieniu na Uczelni powyższej sytuacji; 
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c. kwarantanna domowa przez 14 dni z zakazem opuszczania domu i kontaktowania 

się osobiście z innymi osobami; 

d. w przypadku wystąpienia w ciągu 14 dni od ekspozycji objawów sugerujących 

COVID-19  – poinformowanie oddziału sanepidu; służby sanitarne podejmują 

dalsze działanie 

lub 

e. zgłoszenie się na izbie przyjęć jak w puncie 1.b; 

f. poinformowanie osób, z którymi miało się kontakt. 

 

3. Osoba z tzw. kontaktu (czyli mająca kontakt) z osobą, która podaje, że miała 

kontakt z chorym na COVID-19   lub z osobą podejrzaną o zakażenie:  

 

a. kontakt telefoniczny z oddziałem sanepidu i poinformowanie o zaistniałym 

zdarzeniu; 

b. powiadomienie bezpośredniego przełożonego; 

c. zalecana samokontrola: mierzenie temperatury ciała codziennie, obserwacja, czy 

nie pojawia się gorączka, ból gardła, suchy kaszel;  

d. osoba, o której mowa w pkt 3, może opuszczać miejsce zamieszkania, jednak 

powinna do minimum ograniczyć kontakty osobiste z innymi ludźmi; 

e. zgłoszenie przez przełożonego sytuacji na Uczelni wraz z dotychczas podjętymi 

działaniami przewodniczącemu zespołu zadaniowego ds. monitorowania 

funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19. 

 

                Infolinia WSSE w Katowicach – 606 326 142 oraz 606 488 680, 

                Stały dyżur (24 h) WSSE w Katowicach – (32) 351 23 00,  

                Infolinie w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych woj. śląskiego: 

CHORZÓW – 692 180 830 

CIESZYN – 502 281 673 

KATOWICE – 660 686 917 

SOSNOWIEC – 500 060 599 
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P R Z Y P O M N I E N I E 

 

W dalszym ciągu nakazuje się zasłanianie ust i nosa  

w trakcie poruszania się po obiektach uczelni 

zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

                   Dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektów Uczelni oraz  

w wyznaczonych punktach  

 

Zachowanie bezpiecznej odległości (1,5–2 m) 


