
Załącznik Nr 5 

do zarządzenia Nr 98/20 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 
u studentów, doktorantów lub pracowników Uniwersytetu 

1. W przypadku stwierdzenia u osoby wchodzącej do obiektu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, zwanego dalej „Uniwersytetem”, wyraźnych oznak choroby (uporczywy 
kaszel, wysoka temperatura, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), osoba ta nie 
powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Osoba ta powinna zostać poinstruowana 
przez portiera/pracownika ochrony o potrzebie jak najszybszego zgłoszenia się do 
najbliższego szpitalnego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez 
udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie służb ratowniczych pod nr tel. 
999 lub 112. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika lub doktoranta wykonującego swoje zadania na 
stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 
należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 
lub w przypadku gdy jest to niemożliwe – umieścić w izolatorium, stanowiącym 
wydzielone specjalnie w tym celu pomieszczenie w budynku, celem oczekiwania na 
transport. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów oraz powiadomić Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach i stosować się ściśle do wydawanych przez 
nią instrukcji i poleceń. 

3. W przypadku wystąpienia ww. objawów u studenta biorącego udział  w zajęciach, należy 
osobę tę natychmiast odsunąć od zajęć poprzez skierowanie jej do izolatorium, o którym 
mowa w pkt 2, oraz powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  
w Katowicach i stosować się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń. 

4. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby odizolowanej, należy wezwać 
pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego szpitalnego oddziału 
zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. 

5. O wystąpieniu u studenta, doktoranta lub pracownika objawów wskazujących na 
zakażenie koronawirusem oraz jego ewentualnym pobycie w izolatorium należy 
niezwłocznie powiadomić najbliższą rodzinę studenta, doktoranta lub pracownika. 

6. Każdorazowy przypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem na terenie 
obiektu Uniwersytetu należy zgłosić niezwłocznie kierownikowi obiektu. Obowiązek ten 
spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia ze studentami, podczas których wystąpiło 
podejrzenie zakażania koronawirusem lub na przełożonym pracownika, u którego 
pojawiły się objawy wskazujące na zakażenie. 

7. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt 6, kierownik obiektu zobligowany jest do 
ustalenia obszaru, w obrębie którego poruszał się i przebywał student, doktorant lub 
pracownik oraz przeprowadzenia sprzątania tego obszaru zgodnie z procedurami 
zakładającymi zdezynfekowanie wszystkich powierzchni dotykowych (klamki, antaby, 
poręcze, uchwyty itp.). 

8. Kierownik obiektu zobowiązany jest do ustalenia listy pracowników, studentów  
i interesantów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach 
obiektu, w których przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia oraz dotarcia do tych 
osób z informacją o zaleceniu stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, odnoszących 
się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

  
  
                                                                                               
 
 

 


