ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 (gorączka powyżej 37,5°C, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy kaszel, duszności, ból gardła,
bóle w klatce piersiowej, biegunka), mieszkaniec domu studenckiego powinien:
 odizolować się od innych mieszkańców (pozostać w pokoju, w którym jest zakwaterowany, nie
korzystać z części wspólnych)
 poinformować o tym fakcie:
 kierownika
domu
studenckiego
„Słowianka”
(e-mail:
slowianka@uwr.edu.pl,
tel.:+48713282951)
 Dział BHP UWr (e-mail: covid19@uwr.edu.pl, tel.: +48 71 375 24 89, +48 71 375 29 22).
 skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu weryfikacji
objawów i uzyskania dalszych zaleceń dotyczących stanu zdrowia.
 W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować
o prawdopodobieństwie zakażenia COVID-19.
2. Osoba podejrzana o zakażenie ma obowiązek niezwłocznego sporządzenia listy osób z kontaktu z
UWr (uczestników zajęć stacjonarnych oraz mieszkańców DS) – z ostatnich 10 dni.
3. Rekomenduje się mieszkańcom, którzy mieli kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia,
poinformowanie o tym fakcie administracji DS, poddanie się samoizolacji do czasu otrzymania
dalszych wytycznych oraz wprowadzenie samokontroli stanu zdrowia, a w przypadku wystąpienia
objawów COVID-2, postępowanie zgodnie z procedurą opisaną w punktach 1-2.
4. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2, należy niezwłocznie poinformować:




Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl,
tel.+48 71 361 46 91 lub 92, 693 900 908, 781 400 199 - telefony czynne od poniedziałku do
piątku (w dni robocze) w godz.: 7.30-15.00; całodobowo: 603 720 579)
lub skontaktować się ze szpitalem z oddziałem zakaźnym (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu, tel. 519 338 486).

5. Osoby objęte kwarantanną bądź samoizolacją powinny same zabezpieczyć swoje potrzeby bytowe
poprzez skorzystanie z pomocy znajomych oraz zakupy on-line, np. https://glovoapp.com/en,
https://wolt.com/en,
https://www.ubereats.com/pl-en,
tesco.pl,
leclerc24.pl,
pyszne.pl
W przypadku dostaw on-line, kurier dostarcza opłacone zamówienie pod drzwi domu studenckiego
i przekazuje je osobie wskazanej przez pracownika administracji (po wcześniejszym ustaleniu
terminu dostawy przez izolowanego mieszkańca z pracownikiem administracji).

Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku, wejście do niego oraz nieodpowiedzialne
zachowanie zarówno na terenie akademika jak i poza nim, naraża innych użytkowników
budynku na utratę zdrowia i życia.
Nieprzestrzeganie ww. zaleceń prowadzić może do powstania odpowiedzialności karnej, o której mowa
w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2-3 Kodeksu karnego.

