
 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora-Komendanta nr 42 z dnia 30.09.2021 r. 

 

* Definicja bliskiego kontaktu: przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID-19  
(np. podanie ręki), bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej), przebywanie w tym samym pomieszczeniu 

co chory z COVID-19 przez co najmniej 15 minut (np. w pomieszczeniach pracy, sali konferencyjnej, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych).  
** Definicja studenta-należy przez to rozumieć: studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych i kursów. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  
dla studentów cywilnych ASzWoj w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia objawów chorobowych wirusem SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student wykazuje objawy choroby sugerujące zakażenie COVID-19: kaszel, 

gorączka, duszności, utrata węchu  
lub smaku, bóle mięśni, wysypka, biegunka  

pozostaje w domu/akademiku 

Pogorszenie stanu zdrowia studenta podczas zajęć stacjonarnych  
(objawy sugerujące zakażenie COVID-19: kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu  

lub smaku, bóle mięśni, wysypka, biegunka) 

telefoniczne lub mailowe  
zgłoszenie podejrzenia  
zakażenia do opiekuna 

kierunku studiów/kursów 

/Dziekanatu. 

telefoniczny kontakt studenta z lekarzem  
POZ lub z lekarzem oddziału zakaźnego  
i postępowanie zgodnie z zaleceniami  

medycznymi 

niezwłoczne odsunięcie studenta od zajęć stacjonarnych oraz odizolowanie go od uczestników  
zajęć w wydzielonym pomieszczeniu lub jeżeli nie ma takiej możliwości w wydzielonej przestrzeni  

zapewniającej odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony.  
Student zakłada osłonę ust i nosa oraz przestrzega higieny rąk. 

badanie studenta przez lekarza 

student zdrowy  
COVID-19 (-) 

student chory  
(inne zakażenie)  

COVID-19 (-) 

student chory  
COVID-19 (+) 

powrót na zajęcia postępowanie zgodne  
z zaleceniem lekarza POZ 

Student postępuje zgodnie z zaleceniami 

lekarza POZ i właściwego terytorialnie 

SANEPID-u  

telefoniczne lub mailowe zgłoszenie pozytywnego 

wyniku oraz skierowania na kwarantannę do opiekuna 

kierunku studiów/kursów /Dziekanatu. 

 

KWARANTANNA 

nie dłużej niż 10 dni - wszystkich osób z bezpośredniego kontaktu ze studentem  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie zaleca odbywanie  
kwarantanny w jednostkach instytucjonalnych. Badanie przeprowadzone w ww. terminie 

może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2. W razie uzyskania ujemnego 

wyniku badania w kierunku Sars-CoV-2 tut. Inspektor Sanitarny wydaje decyzję 

wygaszającą kwarantannę. Student może wrócić na zajęcia. 

Podjęte działania po opuszczeniu przez studenta obiektu:  

 ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał student, 

 wyłączenie z funkcjonowania pomieszczenia, w którym przebywał student, 

 mycie i dezynfekcja powierzchni, mebli, sprzętu, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i powierzchni dotykowych (klamek, 

poręczy, uchwytów itp.) z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych aktywnych przeciwko wirusom, 

 wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywał student, 

 dezynfekcja drogi dojścia studenta do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, etc. – czyli elementów, których 

mógł dotykać), 

 sporządzenie listy osób mających bliski kontakt* z osobą z zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2 (lista osób z 

kontaktu musi zawierać: imię, nazwisko i datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail do 

kontaktu)  


