
 

KOMUNIKAT NR 11/2020 

z dnia 12 października 2020 r.  

w sprawie postępowania w związku z epidemią  SARS-CoV-2 

Informuję, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego: 
 
Niezmiennie zalecane jest zachowanie dystansu społecznego oraz środków wzmożonej higieny 
(częste mycie lub odkażanie rąk), unikanie przebywania w dużych grupach oraz obowiązuje nakaz 
zasłaniania usta i nosa na terenie UMFC. 
 
Osoby, które obserwują u siebie objawy charakterystyczne dla zakażenia SARS-CoV-2, a 
przebywają na terenie UMFC zobowiązane są: 
1. Udać się niezwłocznie transportem własnym do domu lub najbliższego oddziału zakaźnego, 

a gdy nie będzie to możliwe, odizolować się w przeznaczonym do tego pomieszczeniu 
(wskazanym każdorazowo przez pracownika dyżurującego na portierni) do czasu  odbycia 
konsultacji lekarskiej z lekarzem pierwszego kontaktu lub przybycia transportu medycznego 
celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego. 

2. Poinformować o tym UMFC (powiadomienia@chopin.edu.pl oraz telefonicznie właściwego 
dziekana lub przełożonego) 

3. W przypadku osób zakwaterowanych w domu studenckim poinformować telefonicznie 
pracownika dyżurującego na portierni a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi 
wytycznymi. 

 
Osoby, które są zakażone SARS-CoV-2, co zostało potwierdzone testem, zobowiązane są: 
1. Poinformować o tym powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (SANEPID), która kieruje 

do izolacji. 
2. Postępować zgodnie z zaleceniami SANEPIDu. 
3. Poinformować o tym UMFC (powiadomienia@chopin.edu.pl oraz telefonicznie właściwego 

dziekana lub przełożonego) 
4. Powstrzymać się od obecności na terenie UMFC (z wyłączeniem domu studenckiego, jeśli tam 

ma miejsce zakwaterowanie) oraz od jakichkolwiek kontaktów z innymi do dnia zakończenia 
kwarantanny. 

5. W przypadku osób zakwaterowanych w domu studenckim pozostać w swoim pokoju 
i poinformować telefonicznie pracownika dyżurującego na portierni a następnie postępować 
zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. 
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Osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi, których zakażenie SARS-CoV-2 zostało 
potwierdzone testem, zobowiązane są: 
1. Poinformować o tym powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (SANEPID), która kieruje 

na kwarantannę oraz prawdopodobnie zleci test nie wcześniej niż w 7-8 dniu od kontaktu 
z chorym. 

2. Postępować zgodnie z zaleceniami SANEPIDu. 
3. Poinformować o tym UMFC (powiadomienia@adm.chopin.edu.pl oraz telefonicznie 

właściwego dziekana lub przełożonego), wskazując datę, w której doszło do kontaktu. 
4. Powstrzymać się od obecności na terenie UMFC (z wyłączeniem domu studenckiego, jeśli tam 

ma miejsce zakwaterowanie) oraz od jakichkolwiek kontaktów z innymi przez 10 dni od dnia 
kontaktu z chorym (lub do dnia wskazanego w decyzji o kwarantannie, jeśli takie zostało 
wydane). 

5. W przypadku osób zakwaterowanych w domu studenckim pozostać w swoim pokoju 
i poinformować telefonicznie pracownika dyżurującego na portierni a następnie postępować 
zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. 

6. W przypadku osób prowadzących zajęcia w czasie kwarantanny (lub samoizolacji gdy decyzja 
o kwarantannie nie została jeszcze formalnie wydana) zajęcia będą w miarę możliwości 
prowadzone w trybie zdalnym 

 
UWAGA! 
W chwili obecnej Główny Inspektor Sanitarny nie przewiduje żadnych szczególnych procedur 
dla osób, które (nie wykazując objawów zakażenia SARS-CoV-2) kontaktowały się z osobami, które: 

- podejrzewają u siebie zakażenie SARS-CoV-2, ale nie jest ono potwierdzone testem,  
- miały kontakt z osobami, których zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono testem. 

 
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dla UMFC w Warszawie: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie 
ul. Jana Kochanowskiego 21,  01-864 Warszawa 
tel. kancelaria: 22-310-79-00, fax 22-310-79-01 
tel. w sprawie SARS-CoV-2:  222-500-115 
e-mail: kancelaria@pssewawa.pl; 

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dla UMFC w Białymstoku: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok 
tel. centrala 85-732-52-36 
tel./fax 85-732-50-91 
tel. w sprawie SARS-CoV-2:  222-500-115 
adres e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl 
 
 

 

(-) 
prof. dr hab. Klaudiusz Baran1 

Rektor  
 

                                                      
1 podpis na oryginale dokumentu 
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