
KOMUNIKAT 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 maja 2020 r. 
 

w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia  
zakażenia wirusem SARS-Cov-2  

oraz  przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego      

  

1. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom, studentom oraz doktorantom 
Uniwersytetu Wrocławskiego należy stosować wszystkie środki ostrożności 
zalecane w okresie epidemii przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Zdrowia, a w szczególności: 

1) noszenie maseczek ochronnych, częste  mycie i dezynfekowanie rąk 
środkami odkażającymi lub noszenie jednorazowych rękawiczek. Środki 
odkażające udostępnione są na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego; 

2) zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy osobami 
wynoszącego 1,5 - 2 metry od drugiej osoby. 
 

2. Pracownicy powracający z pobytu poza granicami kraju niezwłocznie po powrocie 
informują bezpośredniego przełożonego (mailem lub telefonicznie) o miejscu 
pobytu  za granicą.  
 

3. Pracownik, u którego podejrzewa się zachorowanie na chorobę COVID-19 
wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
bezpośredniego przełożonego (mailem lub telefonicznie) o zaistniałej sytuacji. 
Pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
w celu uzyskania teleporady medycznej lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia z numerem 999 albo 
112 podając informację, że może być zakażony wirusem SARS-CoV-2. 
 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, studenta, doktoranta objawów 
wskazujących na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w czasie przebywania na terenie 
Uniwersytetu Wrocławskiego, należy niezwłocznie odizolować tę osobę w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 
odległości od innych osób oraz: 

 
1) skontaktować się z: 

 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu 

ul. Kleczkowska 20  
50-227 Wrocław 

e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl 
 

Infolinia KORONAWIRUS 
telefony czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 20.00 

693 900 908 
781 400 199 
887 811 060 

2)    przekazać tę osobę na najbliższy oddział chorób zakaźnych tj.  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław 



 
Infolinia KORONAWIRUS 

telefony czynne codziennie w godz.: 8:00-20:00 
571 356 746 
519 338 486 

 
3) wezwać pogotowie ratunkowe gdy stan zdrowia osoby z objawami zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 pogarsza się, celem przewiezienia jej do najbliższego 
oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny 
wywiad epidemiologiczny; 

4) poddać gruntownemu sprzątaniu obszar, w którym poruszała się ta osoba, 
wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty); 

5) powiadomić bezpośredniego przełożonego o zaistniałej sytuacji oraz Dział 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (71 375 24 
89, 71 375 29 22), który informuje o tym zdarzeniu Państwową Inspekcję 
Sanitarną. 

 
5. W sytuacji opisanej w pkt. 4 ustala się listę osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o 
zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 
 

6. Zobowiązuje się pracowników, studentów i doktorantów do zapoznawania się            
z bieżącymi ogłoszeniami w sprawie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 

7. W sprawach nagłych należy kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub 
Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej                     
w Uniwersytecie Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22). 

 
 

 


