
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem  
w Studium Matematyki ZUT w Szczecinie 

Zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT w okresie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszoną zarządzeniem nr 100 
Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r.: 

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników i studentów do zapoznania się i przestrzegania Procedury 
bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT oraz niniejszej procedury postępowania w przypadku podejrzenia 
zakażenia koronawirusem obowiązującej w Studium Matematyki ZUT. 

2. Zaleca się wszystkim pracownikom śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu 
powonienia lub smaku) pracownicy/studenci nie powinni przychodzić do pracy/na zajęcia. Powinni 
wówczas pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady 
medycznej, ewentualnie z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr alarmowy 999 albo 112 i poinformować, 
że mogą być zakażeni koronawirusem. 

4. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie i skutecznie powiadomić Kierownika Studium Matematyki lub 
pracownika sekretariatu o następujących zdarzeniach: 

a. pozostaniu w domu z powodu występujących u niego niepokojących objawów (kaszel, gorączka, bóle 
mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia lub smaku) wskazujących na zakażenie SARS CoV-2, 

b. potwierdzonym u niego zakażeniu koronawirusem, 
c. nałożonym na niego lub na osobę, z którą miał bliski kontakt nakazie kwarantanny lub hospitalizacji 

związanej z COVID-19. 

5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela akademickiego podczas zajęć niepokojących objawów (kaszel, 
gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia lub smaku) sugerujących zakażenie 
koronawirusem, kierownik Studium Matematyki lub pracownik sekretariatu Studium  niezwłocznie: 

a. odsuwa go od pracy, izolując w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu (pok. 111), wyposażonym 
w podstawowe środki ochrony osobistej (płyn do dezynfekcji rąk, jednorazowe fartuchy, maseczki 
i rękawiczki),  

b. prosi studentów, z którymi izolowany nauczyciel prowadził zajęcia, o pozostanie w sali do czasu 
przekazania dalszych instrukcji, 

c. powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną WSSE w Szczecinie – 695 112 000 lub  
COVID-19 NUMER ALARMOWY – 91 434 04 37 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji oraz 
poleceń, które przekazuje również studentom, 

d. sporządza spis osób przebywających w tym czasie na zajęciach, które prowadził izolowany 
nauczyciel, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną, 

e. informuje władze Uczelni o zaistniałym zdarzeniu. 

6. W przypadku wystąpienia u studenta podczas zajęć niepokojących objawów (kaszel, gorączka, bóle 
mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia lub smaku) sugerujących zakażenie koronawirusem, 
nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia lub pracownik sekretariatu Studium Matematyki niezwłocznie: 

a. odsuwa studenta wykazującego niepokojące objawy chorobowe od zajęć, izolując go 
w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu (pok. 111), w którym pozostaje on pod nadzorem 
pracownika sekretariatu Studium wyposażonego w podstawowe środki ochrony osobistej 
(jednorazowy fartuch, maseczkę i rękawiczki ochronne),  

b. prosi pozostałych studentów o pozostanie w sali do czasu przekazania dalszych instrukcji, 
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c. powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną WSSE w Szczecinie – 695 112 000 lub  
COVID-19 NUMER ALARMOWY – 91 434 04 37 i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji oraz 
poleceń, które przekazuje również studentom, 

d. nauczyciel sporządza spis osób przebywających w tym czasie na zajęciach, w których brała udział 
izolowana osoba, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną, 

e. nauczyciel kontynuuje przerwane zajęcia, pozostając w sali wraz ze studentami do czasu uzyskania 
dalszych instrukcji, 

f. nauczyciel lub pracownik sekretariatu informuje Kierownika Studium Matematyki oraz władze 
Uczelni o zaistniałym zdarzeniu. 

7. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia odizolowanej osoby wzywa się pogotowie ratunkowe (tel. 
999 lub 112) celem przewiezienia jej do najbliższego oddziału zakaźnego. 

8. Cały obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zostaje wyłączony z użytku do czasu  
poddania go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji przeprowadzanej w ścisłym kontakcie 
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie przez odpowiednio wykwalifikowane 
i wyposażone do tego celu służby. 

9. W przypadku nakazu państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wdrożenia dodatkowych 
procedur każdy pracownik/student ma obowiązek się do nich bezwzględnie stosować. 

Kierownik Studium Matematyki 

dr Monika Perl 


