Zarządzenie nr 32/2019/2020
Rektora Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii
im. prof. Kazimiery Milanowskiej
z dnia 11 września 2020 roku

w sprawie ustalenia procedury przeciwdziałania chorobie COVID-19 i postępowania wobec
osób, u których istnieje podejrzenie wystąpienia COVID-19
Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 i pkt 26 Statutu Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii
im. prof. Kazimiery Milanowskiej, zatwierdzonego Uchwałą Senatu nr 1/III/2018/2019
z dnia 25 września 2019 roku
z a r z ą d z a m , co następuje:
§1
Ustalam procedurę przeciwdziałania chorobie COVID-19 i postępowania na terenie Wyższej
Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej wobec osób, u których istnieje
podejrzenie wystąpienia COVID-19. Treść procedury stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§2
Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialni są:
a)
na Wydziale Studiów Edukacyjnych – Prorektor ds. wydziałowych,
b)
na Wydziale Zamiejscowym – Prorektor ds. wydziałowych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

REKTOR
prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2019/2020 Rektora WSEiT

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
Z OSOBAMI PODEJRZANYMI O ZACHOROWANIE NA COVID-19
1. Cel
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania na terenie Wyższej Szkoły
Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej wobec osób, u których istnieje
podejrzenie wystąpienia COVID-19 i przeciwdziałanie chorobie COVID-19.
2. Zakres
Procedura obowiązuje na terenie całej uczelni i dotyczy wszystkich pracowników i studentów
oraz innych osób, które przebywają na terenie uczelni.
3. Terminologia:
 Przeciwdziałanie choroby COVID-19 – rozumie się przez to wszelkie czynności
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV-2,
 Miejsce kwarantanny [sala G8, CEG 219, W4] – pomieszczenie czasowego pobytu
osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę.
4. Osoba odpowiedzialna za realizację procedury i kontakt z osobami, które na
terenie uczelni zaobserwowały u siebie objawy wskazujące na COVID-19:
 na Wydziale Studiów Edukacyjnych – Prorektor ds. wydziałowych, tel. 61-8327776,
 na Wydziale Zamiejscowym – Prorektor ds. wydziałowych, tel. 91-4201333.
5. Opis działania
W budynku, w którym realizowane są zajęcia, należy wyznaczyć i przygotować miejsce
kwarantanny - pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia u niej
objawów chorobowych takich jak:
 duszność,
 stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) lub gorączkę,
 objawy przeziębieniowe,
 kaszel,
 duszności i kłopoty z oddychaniem,
 bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
Jednocześnie nakazuje się tej osobie przejście do miejsca kwarantanny, opisanej w
powyższym punkcie, gdzie będzie mogła zadzwonić do najbliższej stacji sanitarno-
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epidemiologicznej lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ, gdzie będzie mogła
powiedzieć o swoich objawach.
W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia takiej osoby, należy wezwać pogotowie ratunkowe
(tel. 112), a o zaistniałej sytuacji powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.
W razie konieczności stwierdzonej po teleporadzie u lekarza POZ lub informacji otrzymanej
ze stacji sanitarno-epidemiologicznej, osoba podejrzana o zachorowanie na COVID-19
powinna udać się transportem indywidualnym do domu lub do szpitala z oddziałem zakaźnym
lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania
medycznego. Pod żadnym pozorem nie należy korzystać ze środków komunikacji publicznej.
Jeśli osoba ta nie może dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach
teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia transportu
sanitarnego.
Jednocześnie osoba podejrzana o zakażenie COVID-19 powinna poinformować wyznaczoną
osobę (z pkt. 4. niniejszej procedury) o:
 decyzji wydanej przez PSSE w związku ze stwierdzonym zakażeniem lub
podejrzeniem zakażenia,
 osobach, z którymi się spotykała na terenie uczelni,
 miejscach, w których przebywała na terenie uczelni.
Po opuszczeniu miejsca kwarantanny, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie
COVID-19 należy je zdezynfekować.
Osoby, które miały kontakt z osobą podejrzaną o chorobę COVID-19 powinny być
skierowane w miarę możliwości na pracę zdalną, samokontrolę stanu zdrowia, a w przypadku
zaobserwowania objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 do niezwłocznego
kontaktu z PSSE lub oddziału szpitala zakaźnego.
6. Dane teleadresowe PSSE i Oddziałów szpitali zakaźnych
 PSSE w Poznaniu
o Poznań, ul. Gronowa 22, tel. 61 646 78 51, tel. alarmowy 609 794 670,
o Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel. 91 487 03 13, tel. alarmowy 668 332 486.
 Lista szpitali zakaźnych
o Poznań - Stare Miasto, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i
Dzieckiem, ul. Nowowiejskiego 56/58, (61) 859 03 36, 539 524 935
o Poznań - Jeżyce, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33, kom. 504 907
994

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32/2019/2020 Rektora WSEiT

o Poznań - Nowe Miasto, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa
Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, (61) 873 92 95
o Szczecin, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul.
Arkońska 4, (91) 813 94 43, (91) 813 94 54

