Procedura COVID-19 – dla osoby mającej kontakt z chorym
1. Student/doktorant/pracownik mający kontakt z osobą chorą, przekazuje informacje
o mającym miejsce kontakcie z osobą chorą jednej z niżej wymienionych osób:
- Małgorzacie Szumiejko;
- Marcinowi Woźniakowi;
- bezpośredniemu przełożonemu, który to przekazuje tę informację Małgorzacie
Szumiejko lub Marcinowi Woźniakowi.
2. Informacja jest przekazywana za pośrednictwem linii telefonicznej (na nr telefonu:
794-109-122)
lub
drogą
mailową:
m.szumiejko@asp.wroc.pl
lub
m.wozniak@asp.wroc.pl.
3. Małgorzata Szumiejko lub Marcin Woźniak kontaktują się z osobą mającą kontakt
z osobą chorą, w celu ustalenia nazwisk, z którymi ta osoba miała kontakt.
4. Osoba mająca kontakt z osobą chorą zostaje w miejscu zamieszkania na
samoizolacji lub kwarantannie wskazanej przez lekarza lub SANEPID bez możliwości
wejście na teren ASP.
5. Małgorzata Szumiejko lub Marcin Woźniak przygotowują „kartę kontaktu osoby
z kwarantanny” oraz informują wskazane osoby drogą mailową o zaleceniach
JM Rektora ASP:
„W związku z tym, iż w ostatnim czasie mieliście Państwo kontakt z tą osobą
JM Rektor ASP - prof. Wojciech Pukocz zobowiązuje Państwa do:
- obowiązkowego przebywanie na terenie ASP wyłącznie w maseczce;
- szczególnego monitorowanie swojego stanu zdrowia;
- ograniczenia kontaktu z osobami do niezbędnego minimum.”
6. Karta z imiennymi danymi studenta/doktoranta/pracownika, który miał kontakt
z osobą chorą jest przesyłany przez M. Szumiejko lub M. Woźniaka do JM Rektora
ASP, Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich oraz do Specjalisty ds. BHP.
Słownik:
Kwarantanna – przymusowe czasowe odosobnienie

ludzi co do których istnieje podejrzenie,

że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. Stosuje się w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się
epidemii. Miejscem kwarantanny zaś jest odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób
chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę. Kwarantannę zleca
Sanepid. Kwarantanna dotyczy osób zdrowych.
Izolacja jest stosowana wobec osób chorych na choroby wywoływane przez wirusy. Izolacja dotyczy
osób chorych.

Samoizolacja - czasowe odosobnienie ludzi co do których istnieje podejrzenie, że mogą być
roznosicielami chorób zakaźnych. Stosuje się w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się epidemii.
Samoizolacji nie zleca Sanepid. Samoizolacja dotyczy osób zdrowych.

.

