
Ogólne zasady bezpieczeństwa

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika lub studenta
na terenie Uczelni

W Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (dalej „Uczelnia”, UTH) powinny przebywać 

wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W Kampusie nie 

mogą przebywać studenci, nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z 

osobą odbywającą kwarantannę  lub izolację w warunkach domowych , albo sami są objęci kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych.

• Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia studenta/wykładowcy/pracownika administracyjnego 

koronawirusem (trudności w oddychaniu lub duszności, uporczywy kaszel, wysoka temperatura, utrata 

smaku lub węchu) należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć/pracy oraz odizolować w przygotowanym 

do tego odrębnym pomieszczeniu, znajdującym się na terenie Kampusu, wyposażonym w termometr, 

maseczki oraz rękawiczki.

Na terenie Uczelni obowiązuje stosowanie się do aktualnych zaleceń epidemiologicznych, w tym m.in. do:

Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 1,5

metrowego odstępu od innych osób.

• Zasłaniania
ust i nosa

• Częstego mycia
i dezynfekowania

rąk

• Zachowania minimalnego
dystansu społecznego

(1,5 m)

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych COVID-19
u studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej



• W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia takiej osoby należy 

wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do 

najbliższego oddziału zakaźnego a o zaistniałej sytuacji 

niezwłocznie poinformować Wojewódzką Stacją Sanitarno 

Epidemiologiczną w Warszawie. W przypadku, kiedy stan 

zdrowia takiej osoby nie wymaga pomocy medycznej 

student/wykładowca/pracownik powinien udać się do domu 

transportem indywidualnym (np. własnym lub zapewnionym 

przez Uczelnię), pozostać tam i postępować zgodnie z 

aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

• Obszar, w którym poruszała się osoba, u której wystąpiły objawy wskazujące na możliwość zarażenia 

COVID-19, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty, blaty etc.).

• Każdorazowy przypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia 

koronawirusem studenta, na terenie Uczelni należy zgłosić 

niezwłocznie Dziekanowi odpowiedniego wydziału. Obowiązek 

ten spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia ze studentami, 

podczas których wystąpiło podejrzenie zakażania 

koronawirusem. Dziekan informację o podejrzeniu zakażenia 

przekazuje niezwłocznie Rektorowi UTH.

• W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem u nauczyciela akademickiego lub 

innego pracownika, informację o tym należy zgłosić bezpośrednio Rektorowi UTH.

• Rektor UTH przygotowuje listę osób, które przebywały w bezpośredniej odległości od osoby z 

podejrzeniem zakażenia oraz dociera do tych osób z informacją o zaleceniu stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika lub studenta
poza terenem Uczelni

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych związanych z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19, objęcia izolacją w warunkach domowych lub kwarantanną, należy poinformować o tym 

Dziekanat Uczelni - telefonicznie lub mailowo (covid@uth.edu.pl). Dziekanat niezwłocznie przekazuje 

powyższą informację Dziekanowi odpowiedniego wydziału, a ten Rektorowi UTH.


