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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora-Komendanta nr 42 z dnia 30.09.2021 r. 

 

 

PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM 

SARS-CoV-2 U ŻOŁNIERZA/PRACOWNIKA/OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ  

W SZKOLENIU/KURSIE W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ 

I. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem osoby przebywającej 

w Akademii. 

1. Osoba przebywająca na terenie Akademii, która zauważyła u siebie objawy sugerujące 

zakażenie COVID-19 takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, 

utrata węchu lub smaku, bóle mięśni, wysypka, biegunka, katar, przebarwienia 

palców rąk i stóp, zaczerwienione lub podrażnione oczy, ból głowy, ból w klatce 

piersiowej informuje o tym fakcie kierownika jednostki organizacyjnej/ bezpośredniego 

przełożonego/  opiekuna kursu, szkolenia/ wykładowcę, a następnie skierowana jest do 

wydzielonego pomieszczenia,  

w celu izolacji. Pomieszczenia te wyznaczają i wyposażają w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący gospodarze budynków. 

2. Osoba z objawami choroby przebywająca w ww. pomieszczeniu (w maseczce ochronnej 

i rękawiczkach) wypełnia „Formularz wywiadu epidemiologicznego realizowanego na 

potrzeby monitorowania zachorowań COVID-19”.  

1) Ww. formularz kierownik Jednostki Organizacyjnej przekazuje do: 

a) w dni wolne oraz święta – do oficera dyżurnego ASzWoj; 

b) w dni robocze – do samodzielnego referenta Ambulatorium – p. Anny 

Antoszczuk:  

e-mail: a.antoszczuk@akademia.mil.pl. 

2) Wypełniony „Formularz wywiadu epidemiologicznego realizowanego na potrzeby 

monitorowania zachorowań COVID-19” przesyłany jest do WOMP na adres e-mail: 

womp.modlin@ron.mil.pl: 

a) w dni wolne oraz święta – przez oficera dyżurnego ASzWoj, 

b) w dni robocze przez samodzielnego referenta Ambulatorium – p. Annę 

Antoszczuk; 

3) W sytuacjach szczególnych dopuszczalne jest przesłanie formularza bezpośrednio  

do WOMP Modlin; 

4) Kierownik Ambulatorium ściśle współpracuje z WOMP Modlin; 

5) Kierownik Ambulatorium oraz osoba z objawami choroby stosuje się do wydawanych 

przez Inspektora sanitarnego instrukcji i poleceń (tel. 261 863 166, 261 863 150, 261 

863 182, 261 863 155, tel. kom. oficera dyżurnego WOMP 727 040 756). 

3. Kierownik Jednostki Organizacyjnej sporządza Notatkę służbową dotyczącą sytuacji 

osoby z objawami choroby i przesyła do Rektora-Komendanta ASzWoj, która zostaje 

przesłana do WOMP Modlin przez Szefa Zespołu Zabezpieczenia w celu otrzymania 

dalszych wytycznych i decyzji. 

4. W każdym przypadku osoba funkcyjna informuje o przypadku zagrożenia 

koronawirusem oficera dyżurnego ASzWoj (tel. 261 813 380) oraz Ambulatorium 

ASzWoj, tel. 261 813 564. 

5. W razie konieczności oficer dyżurny ASzWoj/ kierownik Jednostki Organizacyjnej/ 

kierownik Ambulatorium powiadamia Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie przy 

ul. Wolskiej 37 (tel. 22 33 55 261, 22 33 55 265, 22 33 55 351-355). 
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6. W przypadku konieczności izolacji większej ilości osób oficer dyżurny ASzWoj kieruje 

ich do wyznaczonego miejsca Akademii – hala sportowa w bud. Nr 6. 

7. Kierownik Jednostki Organizacyjnej / opiekun kursu i szkoleń przekazuje Szefowi 

Zespołu Zabezpieczenia listę osób, które miały kontakt z osobą z objawami choroby oraz 

obszar (pomieszczenia), w którym przebywała ww. osoba w celu przeprowadzenia 

sprzątania oraz dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

8. Po otrzymaniu decyzji z WOMP w Modlinie osoby z objawami choroby są izolowane  

w miejscu wskazanym w decyzji lub kierowane do izolacji domowej a osoby z kontaktu 

bezpośredniego kierowane są na kwarantannę. 

II. Postępowanie z osobami z bliskiego kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie  

lub zakażoną COVID-19. 

1. Za bliski kontakt uznaje się kontakt osoby zdiagnozowanej z objawami COVID-19 z inną 

osobą w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut lub prowadzącej 

rozmowę w kontakcie bezpośrednim przez dłuższy czas z inną osobą. 

2. Osoby z bliskiego kontaktu z listy przygotowanej na podstawie wywiadu 

epidemiologicznego powiadamiane są przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych/ 

oficera dyżurnego ASzWoj lub kierownika Ambulatorium ASzWoj o konieczności 

niezwłocznego udania się do domów / miejsca kwarantanny w celu 10-dniowej 

samoobserwacji związanej z potencjalnie mogącym wystąpić zakażeniem. Akademia 

poprzez Kierowników jednostek organizacyjnych/Ambulatorium ASzWoj pozostaje  

w kontakcie telefonicznym z tymi osobami w celu realizacji zaleceń służb sanitarno-

epidemiologicznych wynikających z rozpoznania lub w wyniku jego braku. 

3. W przypadku powzięcia informacji przez Akademię o potwierdzonym zachorowaniu na 

COVID-19 osoby z ASzWoj, która przebywała na terenie Uczelni w ciągu 72 godzin 

przed rozpoznaniem, ustala się listę osób z bliskiego kontaktu i postępuje zgodnie  

z pkt. 2. 

4. Niezwłoczne telefoniczne lub mailowe zgłoszenie potwierdzonego zachorowania  

na COVID-19 obowiązuje wszystkich żołnierzy, pracowników zatrudnionych  

lub świadczących pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej na terenie Akademii 

Sztuki Wojennej oraz uczestników kursów i szkoleń. Zgłoszenia należy dokonać  

do kierownika Jednostki Organizacyjnej / oficera dyżurnego ASzWoj / opiekuna 

kursu/szkolenia. 

III. Czynności sanitarne związane z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 na terenie 

Akademii. 

1. Wyłącza się z użytkowania na czas niezbędny do niezwłocznego przeprowadzenia 

dezynfekcji wszystkie pomieszczenia, w których przebywała osoba z podejrzeniem 

zachorowania na COVID-19. W pierwszej kolejności przeprowadza się dezynfekcję 

ciągów komunikacyjnych.  

2. Oficer dyżurny ASzWoj powiadamia Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej  

w Modlinie o konieczności przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń, w którym 

przebywała osoba z wyraźnymi objawami choroby na podstawie danych  

z wcześniejszego wywiadu epidemiologicznego przeprowadzonego przez Kierowników 

Jednostek Organizacyjnych. 

3. Po otrzymaniu informacji z WOMP Modlin o terminie realizacji dekontaminacji przez 

wyznaczoną Jednostkę Wojskową przedstawiciel Zespołu Zabezpieczenia nadzoruje jej 

wykonanie oraz informuje o zakończeniu oficera dyżurnego ASzWoj. 

4. Szef Zespołu Zabezpieczenia dopuszcza ww. pomieszczenia do użytkowania. 


