
KOMUNIKAT NR 4/2020

REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie Procedury postępowania pracowników Sekcji  ds.  BHP i  PPOŻ. po otrzymaniu
zgłoszenia od osoby podejrzewającej zachorowanie na COVID-19 przebywającej na terenie
Politechniki Opolskiej

§ 1.

Wprowadza się następującą Procedurę postępowania pracowników Sekcji ds. BHP i PPOŻ.
po  otrzymaniu  zgłoszenia  od  osoby  podejrzewającej  zachorowanie  na  COVID-19
przebywającej na terenie Politechniki Opolskiej

§ 2.

Pracownicy  Sekcji  ds.  BHP  i  PPOŻ.  są  odpowiedzialni  za  koordynowanie  i  sprawne
pokierowanie  akcją  w  razie  wystąpienia  podejrzenia  zachorowania  na  COVID-19  
u  pracownika/studenta/doktoranta/stażysty/innej  osoby  zatrudnionej  przez  Politechnikę
Opolską/mieszkańca  Domu  Studenta  przebywającego  na  terenie  Politechniki  Opolskiej,
zwanej dalej „Uczelnią”.

§ 3.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Sekcji ds. BHP i PPOŻ. przeprowadza z osobą, o której
mowa w § 2, podejrzewającą zachorowanie na COVID-19 wywiad wstępny mający na celu
zebranie istotnych informacji, których treść określa załącznik do niniejszego komunikatu.

§ 4.

1. Pracownik  Sekcji  ds.  BHP i  PPOŻ. po uzyskaniu  informacji,  o  których mowa w § 3,
informuje osobę, co do której zachodzi podejrzenie wystąpienia COVID-19 o:
1) pozostaniu na swoim stanowisku pracy do czasu przyjazdu Państwowego Ratownictwa

Medycznego, zwanego dalej PRM lub, jeżeli stan zdrowia nie wymaga wezwania PRM,
udanie się do domu transportem indywidualnym i skorzystanie z teleporady medycznej;

2) konieczności  przejścia  do  izolatki,  jeżeli  osoba nie  przebywa na  swoim stanowisku
pracy lub jeśli przebywa na swoim stanowisku pracy, ale w miejscu, gdzie przychodzi
duża liczba petentów lub osoba ta znajduje się w sali dydaktycznej.

2. W  przypadku  pogorszenia  się  stanu  zdrowia  osoby  przebywającej  na  terenie  Uczelni
pracownik Sekcji ds. BHP i PPOŻ. powiadamia PRM.

3. W  przypadku  konieczności  przejścia  osoby,  o  której  mowa  ust.  1  pkt  2  do  izolatki,
pracownik  Sekcji  ds.  BHP  i  PPOŻ.  informuje  telefonicznie  pracownika  ochrony  
o konieczności otworzenia izolatki.



§ 5.

O zaistniałej  sytuacji,  o której mowa w § 4 ust.  1-2,  pracownik ds. Sekcji BHP i PPOŻ.
informuje:
1) przełożonego osoby poszkodowanej;
2) Dyrektora Działu Kadr;
3) Koordynatora  ds.  działań  prewencyjnych  związanych  z  rozpowszechnianiem  się

koronawirusa SARS-CoV-2.

§ 6.

1. Dział  Kadr  posiada  aktualną  bazę  pracowników  z  adresem  e-mail,  telefonem
kontaktowym, adresem zamieszkania oraz miejscem pracy (ulica, nr budynku, nr pokoju). 

2. Centrum Obsługi Studenta posiada aktualną bazę danych studentów.
3. Szkoła Doktorska posiada aktualną bazę danych doktorantów.
4. Kierownik Osiedla Akademickiego posiada aktualną bazę mieszkańców Domu Studenta. 
5. Po otrzymaniu informacji  od pracownika Sekcji  BHP i PPOŻ. kierownik odpowiedniej

jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1-4, powiadamia osoby mające kontakt z
osobą, u której podejrzewa się zachorowanie na COVID-19, o zaistniałej sytuacji i udziela
informacji o dalszym postępowaniu.

§ 7.

1. Osoba, o której mowa w § 1, której wykonano test na obecność koronawirusa SARS-CoV-
2, o wynikach testu powiadamia pracownika ds. Sekcji BHP i PPOŻ.

2. Pracownik Sekcji ds. BHP i PPOŻ. przekazuje informację o wynikach testu do kierownika
jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 1-4, oraz Koordynatorowi ds. działań
prewencyjnych związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

3. W przypadku pracownika/osoby wykonującej umowę na rzecz Politechniki Opolskiej lub
odbywającej staż na Politechnice Opolskiej, Dyrektor Działu Kadr przekazuje informację 
o wynikach testu przełożonemu osoby poszkodowanej.

§ 8.

W przypadku pozytywnego wyniku testu, Politechnika Opolska stosuje się ściśle do instrukcji
przekazanych przez Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.

                       Rektor
 

                      dr hab. inż. Marcin Lorenc


