
w przypadku zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 
na terenie  Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie

Procedury

CEL PROCEDURY

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawi-
rusem, zwana dalej „ Procedurą”, obowiązuje do czasu odwołania stanu 
epidemii przez organy nadrzędne. Obejmuje wykaz działań jakie należy 
podjąć w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z pojawieniem się 
podejrzenia występowania choroby Covid- 19 na terenie Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, oraz przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania 
się choroby zakaźnej.

ZAKRES PROCEDURY

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników/ studentów/ dok-
torantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych osób 
przebywających w danym czasie na terenie Uczelni.

TERMINOLOGIA

Dezynfekcja – proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobo-
twórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.

Epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań 
na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym 
okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas 
niewystępujących.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę 
zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, 
w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobo-
twórczego na inne osoby.

Kwarantanna – następuje po decyzji Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób 
potencjalnie zdrowych, które były narażone na zakażenie i odbywa się 
w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych 
i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich, w stosunku do których nie ma 
skutecznego leczenia. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z za-
leceniami i pod nadzorem stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz in-
nych właściwych służb/ instytucji.

Nadzór Epidemiologiczny – jest to obserwacja osoby zakażonej lub 
podejrzanej o zakażenie (mającej kontakt pośredni / bezpośredni z za-
każonym), bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się. Osoba 
objęta nadzorem zobowiązana jest przejść na pracę zdalną w domu, 
dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan 
zdrowia. 

Nosiciel – osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie 
bytują biologiczne czynniki chorobotwórcze, stanowiące potencjalne 
źródło zakażenia innych osób.

Podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której nie występują objawy 
zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zaka-
żenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasad-
niają podejrzenie zakażenia.

Styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zaka-
żenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesie-
niem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
WIRUSEM SARS-CoV-2 NA TERENIE  UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
W KRAKOWIE U PRACOWNIKA

1.  Na terenie uczelni mogą przebywać jedynie osoby:
 ( • bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 ( • które nie przebywają w domu z osobą odbywającą 

kwarantannę lub izolację, 
 ( • nie są objęte kwarantanną lub izolacją.

2.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę 
Covid- 19 (kaszel, duszność, gorączka brak smaku i węchu) pracownik powi-
nien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ ( Załącznik 1).
Pracownik o swoim stanie zdrowia i wystąpieniu niepokojących objawów powi-
nien  poinformować telefonicznie lub mailowo bezpośredniego przełożonego. 

3.  Pracownik przebywający na terenie uczelni, który ma objawy wskazujące na 
chorobę Covid-19 powinien zostać bezzwłocznie odsunięta od pracy. Wyposa-
żony w maseczkę i rękawiczki powinien udać się do izolatki (klucz do izolatki 
znajduje się w Budynku Głównym na portierni) i tam oczekiwać  na zorgani-
zowanie transportu własnego do miejsca zamieszkania, gdzie kontaktuje się 
z lekarzem POZ lub postępuje zgodnie z algorytmem Ministerstwa Zdrowia ( 
Załącznik 2).
Jeśli stan chorego pracownika będzie na tyle poważny, że nie będzie mógł sa-
modzielnie udać się do szpitala, należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinfor-
mować, że chory może być zakażony wirusem SARS- CoV-2.

4.  Pracownik, który przebywa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie i zaobserwował u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-
-CoV-2, zobowiązany jest: 

 ( skontaktować się z  bezpośrednim przełożonym swojej jednostki 
organizacyjnej,

 ( bezpośredni przełożony, po informacji otrzymanej od pracownika 
o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, informuje o tym fakcie 
telefonicznie lub mailowo Dział Zasobów Ludzkich oraz Zespół ds. 
BHP i Ppoż.  

5.  Pracownik, u którego stwierdzono zakażenie lub  podejrzenie zakażenia wiru-
sem SARS- CoV-2, zobowiązany jest podać telefonicznie bądź mailowo bezpo-
średniemu przełożonemu oraz Działowi Zasobów Ludzkich informację w za-
kresie:

 ( decyzji wydanych przez PSSE w związku ze stwierdzonym 
zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia (kwarantanna, izolacja),

 ( lokalizacji pomieszczeń, w których pełnił obowiązki służbowe 
w ostatnich 10 dniach,

 ( listę osób, z którymi ewentualnie miał kontakt (pracownicy/ studenci/ 
doktoranci uczelni) w ostatnich 10  dniach.

6.  W przypadku osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS- CoV-2, Zespół 
ds. BHP i Ppoż. w porozumieniu z Działem Zasobów Ludzkich, po otrzymaniu 
informacji o ewentualnych jej kontaktach z innymi pracownikami/ studen-
tami/ doktorantami, przekazuje Dyrektorowi/ Kierownikowi jednostki orga-
nizacyjnej informację o osobach z kontaktu oraz wytyczne o kierowaniu ich 
w miarę możliwości na pracę zdalną. Na pracy zdalnej pracownik  prowadzi 
samokontrolę stanu zdrowia, a w przypadku zaobserwowania objawów cha-
rakterystycznych dla choroby Covid-19 zobowiązany jest do niezwłocznego 
kontaktu z lekarzem POZ oraz powiadomienia telefonicznie lub mailowo Ze-
społu ds. BHP i Ppoż. oraz Działu Zasobów Ludzkich.

7.  W przypadku osoby chorej na Covid- 19 Dyrektor/ Kierownik jednostki organi-
zacyjnej po otrzymaniu informacji z kim miała kontakt osoba chora, informuje 
Zespół ds. BHP i Ppoż. oraz Dział Zasobów Ludzkich o liczbie osób z kontaktu. 

8.  Zespół ds. BHP i Ppoż. we współpracy z Dyrektorem/ Kierownikiem jednostki 
decydują o ewentualnym wyłączeniu z użytkowania pomieszczeń oraz ich de-
zynfekcji przez specjalistyczną firmę.



SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA 
ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS- CoV-2 NA TERENIE 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO U STUDENTA/ 
DOKTORANTA

1. Na terenie uczelni mogą przebywać jedynie osoby:
 ( • bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną,
 ( • które nie przebywają w domu z osobą odbywającą 

kwarantannę lub izolację,
 ( • nie są objęte kwarantanną lub izolacją.

2.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących 
na chorobę Covid- 19 (kaszel, duszność, gorączka brak smaku 
i węchu) student/ doktorant powinien pozostać w domu i skontak-
tować się z lekarzem POZ ( Załącznik 1).

  Student/ doktorant o swoim stanie zdrowia i wystąpieniu niepoko-
jących objawów powinien poinformować telefonicznie lub mailowo 
Kierownika Dziekanatu. Kierownik Dziekanatu powiadamia o tym 
fakcie Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

3.  Student/ doktorant przebywający na terenie uczelni, który ma obja-
wy wskazujące na chorobę Covid-19 powinien zostać bezzwłocznie 
odsunięty od zajęć. Wyposażony w maseczkę i rękawiczki powinien 
udać się  do izolatki (klucz do izolatki znajduje się w Budynku Głów-
nym na portierni) i tam oczekiwać na zorganizowanie transportu 
własnego do miejsca zamieszkania, gdzie kontaktuje się z leka-
rzem POZ lub postępuje zgodnie z algorytmem Ministerstwa Zdro-
wia ( Załącznik 2).

  Jeśli stan chorego studenta/ doktoranta  będzie na tyle poważny, że 
nie będzie mógł samodzielnie udać się do szpitala należy zadzwo-
nić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że  chory może być zakażony 
wirusem SARS- CoV-2.

UWAGA: 
Pracownicy/Studenci/Doktoranci na terenie 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

zobowiązani są do stosowania się do ogólnych 

wytycznych Ministerstwa Zdrowia dotyczących 

bezpieczeństwa/zachowania dystansu 

społecznego/ obowiązku zakrywania ust i nosa 

w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się 

wirusem SARS- CoV- 2.

Włączenie POZ do systemu testowania

Załącznik 1

ALGORYTM POSTĘPOWANIA W SYTUACJI 
PODEJRZENIA COVID-19 
TRANSPORT WŁASNY

Załącznik 2

Pacjent 
ujemny 
pozostaje 
w POZ

Pacjent 
dodatni 
kontakt ze 
specjalistą 
chorób 
zakaźnych

PODEJRZENIE COVID-19

PACJENT SAMODZIELNIE 
UDAJE SIĘ DO SZPITALA

I STOPIEŃ 
ZABEZPIECZENIA
WYDZIELONE ŁÓŻKA 
DLA PACJENTÓW 
Z PODEJRZENIEM COVID-19

II STOPIEŃ 
ZABEZPIECZENIA
ODDZIAŁ ZAKAŹNY/
OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

III STOPIEŃ 
ZABEZPIECZENIA
WIELOSPECJALISTYCZNY 
SZPITAL COVID-19

NAJBLIŻSZY SZPITAL 
(PSZ) – IZOLACJA, SZYBKA 
DIAGNOSTYKA W KIERUNKU 
COVID-19 (PCR/TESTY 
ANTYGENOWE)

PRZEKAZANIE PACJENTA 
PO OTRZYMANIU WYNIKU 
POZYTYWNEGO

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY 
– LECZENIE PACJENTA 
Z ROZPOZNANYM COVID-19 
WYMAGAJĄCEGO LECZENIA 
W ZAKRESACH: CHIRURGIA 
OGÓLNA, POŁOŻNICTWO, 
NEONATOLOGIA, ANESTEZJOLOGIA 
I INTENSYWNA TERAPIA, 
KARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, 
ORTOPEDIA Z TRAUMATOLOGIĄ 
NARZĄDU RUCHU

TRANSPORT 
COVID-19

TRANSPORT 
COVID-19

SZPITAL Z ODDZ. ZAKAŹNYM 
– LECZENIE PACJENTA 
Z ROZPOZNANYM COVID-19 
(ZAKRES UDZIELANIA 
ŚWIADCZEŃ O PROFILU 
ZAKAŹNYM)

Badanie 
bezpośrednie 

w POZ

Teleporada

3-5dni

Decyzja 
o przeprowadzeniu 

testu

www.uek.krakow.pl

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Infolinia NFZ

  800 190 590

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy:
  (+48) 22 125 66 00

Całodobowa infolinia dla obywatela  
w sprawach kwarantanny i zdrowia

  222 500 115

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 
w Krakowie 

Kontakt w przypadku zakażenia SARS- Cov-2 WYŁĄCZNIE 
u studentów, pracowników
   502-145-019  
– czynne 7.30 - 22.00 ( 7 dni w tygodniu)
  student@pssekrakow.pl

Zespół ds. BHP i P. poż. Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie

Główny specjalista ds. BHP 
mgr inż. Krzysztof  Izmaiłow 
  669-521-254,

Starszy Inspektor ds. BHP i P.poż 
mgr Marta Sas 
  695-608-454,
  bhpppoz@uek.krakow.pl


