
 
         

KOMUNIKAT NR 3/2020 

REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-

2 lub zachorowania na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 (COVID-19) u pracownika/ 

studenta/doktoranta Politechniki Opolskiej/ innej osoby przebywającej na terenie Politechniki 

Opolskiej  

 

§ 1. 

 

Wprowadza się następującą Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 (COVID-19)  

u pracownika/studenta/doktoranta Politechniki Opolskiej/ innej osoby przebywającej na 

terenie Politechniki Opolskiej 

 

§ 2. 

 

Na terenie Politechniki Opolskiej, zwanej dalej Uczelnią, mogą przebywać jedynie 

pracownicy/studenci/doktoranci Politechniki Opolskiej/ inne osoby, zwane dalej również 

osobami:  

1) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, w szczególności takich jak: 

podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśniowe, dreszcze, itp.;  

2) które nie przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach  

domowych;  

3) nie są objęte kwarantanną lub izolacją.  

 

§ 3. 

 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, o których mowa w § 2 pkt 

1 z jednoczesnym podejrzeniem o możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub 

zachorowania na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 (COVID-19) osoba taka powinna pozostać 

w domu i skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem. 

 

§ 4. 

 

1. Osoba przebywająca na terenie Uczelni, która podejrzewa u siebie objawy wskazujące na 

zarażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 

(COVID-19) powinna niezwłocznie powiadomić telefonicznie pracownika Sekcji ds. BHP 

i PPOŻ., który przekaże procedurę dalszego postępowania. 

 



 
2. Każda osoba, która dostrzeże u innej osoby przebywającej na terenie Uczelni, objawy 

mogące wskazywać na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę 

wywołaną SARS-CoV-2 (COVID-19) zobowiązana jest powiadomić telefonicznie 

pracownika Sekcji ds. BHP i PPOŻ, który przekaże procedurę dalszego postępowania. 

 

3. Student obcokrajowiec mieszkający w domu studenta, który podejrzewa u siebie zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 (COVID-

19) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika Działu Współpracy 

Międzynarodowej. W dalszej kolejności kierownik powiadamia pracownika Sekcji ds. 

BHP i PPOŻ oraz kierownika domu studenta. 

 

§ 5. 

 

1. Na terenie Politechniki Opolskiej wyznacza się następujące pomieszczenia na miejsce 

czasowej izolacji (izolatki):  

1) ul. Prószkowska 76 – WEAiI: sala P-1/13, 

CJ: sala P6-020, 

WWFiF: sala P9-108; 

2) ul. Mikołajczyka 5 – sala A -102;  

3) ul. Sosnkowskiego 31, „Lipsk” – sala 216; 

4) ul. Luboszycka – L2 (szatnia); 

5) ul. Katowicka – sala K – 06;  

6) ul. Ozimska 75 – sala – 301;  

7) ul. Mikołajczyka 10, DS. „Zygzak” – pokój nr 24; 

8) ul. Małopolska 22, DS. „Sokrates” –  pokój nr 3.  

 

§ 6. 

 

Każda osoba, po konsultacji medycznej, u której stwierdzono zakażenie lub zachorowanie na 

chorobę wywołaną SARS-CoV-2 (COVID-19), zobowiązana jest niezwłocznie skontaktować 

się telefonicznie z pracownikiem Sekcji ds. BHP i PPOŻ. i poinformować o lokalizacji 

pomieszczeń, w których pełniła obowiązki służbowe/przebywała w ostatnich 5 dniach, a jeśli 

to możliwe w ostatnich 10 dniach i wskazać osoby z którymi się kontaktowała w tym czasie.  

 

§ 7. 

 

Numery kontaktowe: 

1) Sekcja ds. BHP i PPOŻ.  

      tel. stacjonarny 77/44 98 337 lub tel. kom. 603 283 685 

 

2)   Dział Współpracy Międzynarodowej 
tel. kom. +48 886 272 953, e-mail: m.debowska@po.edu.pl 

 

 

mailto:m.debowska@po.edu.pl


 
3) DS. „Zaścianek” 

tel. stacjonarny 77/44 98 537 

 

4) DS. „Zygzak” 
tel. stacjonarny 77/44 98 536 

 

5) DS. „Pryzma” 
tel. stacjonarny 77/44 98 532 

 

6) DS. „Sokrates” 
tel. stacjonarny 77/44 98 887 

                     

§ 8. 

 

Uchyla się Komunikat Rektora Politechniki Opolskiej z dnia  09.07.2020 r. w sprawie 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia chorobą COVID-19,  

w tym koronawirusem SARS-CoV-2 u pracownika/studenta/doktoranta Politechniki 

Opolskiej 

 

§ 9. 

 

Wprowadza się Oświadczenie studenta/doktoranta/pracownika Politechniki Opolskiej/innej 

osoby w związku z działaniami profilaktycznymi, stanowiący załącznik do niniejszego 

komunikatu. 

 

 

 

 
                       Rektor 

  

 

 

 

                      dr hab. inż. Marcin Lorenc 


