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Potwierdzone testem PCR rozpoznanie 
zakażenie Sars-CoV-2

Pracowników i studentów dotyczy obowiązkowe zgłoszenie 
do koordynatora wydziałowego faktu rozpoznania przez lekarza 

zakażenia i rozpoczęcia odbywania izolacji:

Wydział Nauk o Zdrowiu – pracownicy i studenci 
dr Katarzyna Lomper 

email: katarzyna.lomper@umed.wroc.pl

Wydział Farmaceutyczny – pracownicy i studenci 
dr hab. Iwona Bil-Lula 

email: iwona.bill-lula@umed.wroc.pl

Wydział Lekarsko – Stomatologiczny – pracownicy i studenci
lek. Amadeusz Kuźniarski  

email: amadeusz.kuzniarski@umed.wroc.pl

Wydział Lekarski – pracownicy i studenci 
dr Agnieszka Siennicka 

email: agnieszka.siennicka@umed.wroc.pl

Wydział Lekarski English Division + Erasmus 
– studia w języku angielskim, studenci wszystkich kierunków

 mgr Alicja Basiak-Rasała 
email: alicja.basiak-rasala@umed.wroc.pl

Pracownicy Administracyjni Uniwersytetu Medycznego 
dr Katarzyna Lomper  

email: katarzyna.lomper@umed.wroc.pl

W celu szybkiego reagowania i ograniczania rozprzestrzeniania zakażeń 
wśród  personelu i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Osoba zgłaszająca swoje zakażenie SARS-CoV-2 lub zachorowanie na 
COVID-19 wskazuje i informuje osobiście wszystkie osoby z którymi 
miała kontakt na 2-3 dni przed wystąpieniem objawów do momentu 

rozpoczęcia izolacji w przypadku braku objawów wszystkich z kontaktu 
na 3 doby przed uzyskaniem pozytywnego testu PCR oraz wysyła 

zawiadomienie do koordynatorów Wydziałowych. 

Podczas określenia osób z kontaktu istotna jest ocena ryzyka: 

1. NISKIE RYZYKO:

        1. kontakt w maskach niezależnie od czasu trwania 
zachowaniem co najmniej 1,5 metra dystansu,

2. kontakt w półmaskach filtrujących FFP2 i FFP3 
niezależnie od dystansu i czasu trwania kontaktu.

2. WYSOKIE RYZYKO

1.zamieszkiwanie z osobą z COVID-19, 
2. bezpośredni kontakt fizyczny z osobą z COVID-19 (np. podanie ręki), 

3. bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby  
z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej,  

narażenie na kaszel osoby chorej),
4. kontakt dłuższy niż 15 minut w maskach materiałowych  

bez zachowania co najmniej 1,5 metra dystansu 
5. każdy kontakt niezależnie od dystansu i czasu trwania  

z osobą z rozpoznanym zakażeniem SARS-CoV-2  
bez środków ochrony indywidualnej (masek)

Koordynator wydziałowy informuje opiekuna roku i stosowny 
dziekanat o wszystkich osobach, w stosunku do których podjęto 

zalecenia izolacji i kwarantanny.

Dziekanat przechowuje listę zgłoszonych osób. Przygotowana lista jest podsta-
wą do usprawiedliwienia nieobecności studentów podczas zajęć. 

Opiekun roku przekazuje informacje o rozpoznanych zakażeniach 
i zaleconych kwarantannach do adiunktów dydaktyczny 

i osób prowadzących zajęcia. 

Koordynator Wydziałowy przygotowuje codzienne raporty z liczby 
osób zakażonych lub przebywających w izolacji na Wydziale, z którego pocho-

dzi i wysyła je do godz. 9:00 na adres: covid@umed.wroc.pl

Nauczyciel i student przebywający w izolacji, może brać udział 
w nauce zdalnej, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala. Osoby 

przebywające w izolacji lub na kwarantannie bezwzględnie 
nie uczestniczą w zajęciach w bezpośrednim kontakcie. 

Zajęcia, w których student nie brał udział odrabia 
po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. 

Należy pamiętać, że sprawne działanie systemu, który został ustalony
 jest powiązane z zaleceniami lekarza, który rozpoznał zakażenie 
i oparte na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i MZ. 

Jeśli decyzje administracyjne (SANEPID/POZ) różnią się 
od decyzji Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego należy niezwłocznie przed-

stawić decyzję właściwemu dla Wydziału Koordynatorowi. 


