
Procedura postępowania w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

podczas realizacji zajęć w siedzibie uczelni i przeciwdziałaniem jego rozprzestrzeniania się 

 

1. W razie obecności na zajęciach osoby chorej lub osoby, co do której prowadzący zajęcia 

powziął podejrzenie, że może ona stwarzać ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

pozostałych osób uczestniczących w zajęciach, prowadzący zabrania tej osobie udziału 

w zajęciach i podejmuje czynności określone w punktach 2 do 8 niniejszej procedury. 

2. Prowadzący zajęcia telefonicznie zawiadamia portiernię budynku i prosi o otwarcie 

pomieszczenia do izolacji, którym jest sala nr 109 zlokalizowana na poziomie 

0 w budynku przy ul. Medycznej 9.  

3. Prowadzący ma obowiązek zaprowadzenia studenta podejrzanego o zakażenie do 

pomieszczenia izolacji, gdzie będzie on czekał na przyjazd odpowiednich służb oraz 

otrzyma niezbędną pomoc. Następnie prowadzący wzywa pogotowie ratunkowe 

i postępuje zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyspozytora pogotowia 

ratunkowego. 

4. Zajęcia należy niezwłocznie przerwać, a salę dydaktyczną, w której przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie należy niezwłocznie odkazić zgodnie z istniejącymi 

procedurami. Powrót na zajęcia pozostałych osób jest możliwy dopiero po odkażeniu 

sali. 

5. Po wykonaniu powyższych czynności prowadzący zajęcia powiadamia telefonicznie 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego (tel. 12 62 05 414) lub w przypadku, gdy 

zdarzenie ma miejsce poza  godzinami pracy Dziekanatu, prowadzący zajęcia 

powiadamia drogą mailową farmacja@cm-uj.krakow.pl o zaistniałej sytuacji. 

W zawiadomieniu należy podać imię i nazwisko studenta, rok studiów, tel. kontaktowy 

do studenta, imię i nazwisko prowadzącego, który zgłasza sprawę oraz opisać krótko 

zalecenia przekazane przez pogotowie ratunkowe. 

6. Jeśli u studenta podejrzanego o zakażenie, wobec którego zastosowano niniejszą 

procedurę, w przeprowadzonych testach diagnostycznych została potwierdzona 

obecność wirusa SARS-CoV-2 jest on zobowiązany o zaistniałym fakcie niezwłocznie 

powiadomić Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego. Zgłoszenie należy przekazać 

drogą telefoniczną (12 62 05 414) lub mailową farmacja@cm-uj.krakow.pl podając 

imię i nazwisko studenta, którego zgłoszenie dotyczy, datę wykonania badania oraz 

zalecony przez służby dalszy tok postępowania. 

7. Wszystkie osoby, które miały kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie 

zobowiązane są do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl. 
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