Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 59/2020 z dnia 27 października 2020 roku

Scenariusze postępowania w sytuacjach związanych z potencjalnymi zarażeniami
koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników dydaktycznych i słuchaczy
A. Słuchacze
Poniższe zasady postępowania dotyczą wszystkich słuchaczy studiów
podyplomowych w Collegium Da Vinci (dalej również jako CDV). Zasady mogą ulec
zmianie w przypadku wprowadzenia nowych wytycznych przez służby sanitarnoepidemiologiczne.
I.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem
SARS-CoV-2 u słuchacza CDV.
1. W przypadku pojawienia się u słuchacza niepokojących objawów (gorączka,
męczący kaszel, problemy z oddychaniem, duszności, utrata węchu i smaku)
powinien on:
● pozostać w domu,
● skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem i postępować zgodnie z
jego zaleceniami lub
● skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym oraz postępować zgodnie z ich wytycznymi,
● w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować o zaistniałej sytuacji.
W przypadku konieczności przeprowadzenia testów na koronawirusa SARSCoV-2, słuchacz powinien skontaktować się z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną oraz powiadomić Uczelnię mailowo na adres covid@cdv.pl
o zaistniałej sytuacji i dalszych wytycznych otrzymanych od powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
2. W przypadku wystąpienia u słuchacza niepokojących objawów gorączka,
męczący kaszel, problemy z oddychaniem, duszności, utrata węchu i smaku)
w trakcie pobytu na Uczelni, należy:
● opuścić zajęcia,
● wysłać inf. o swoich podejrzeniach mailowo na adres covid@cdv.pl
(opcjonalnie wypełnić formularz informacyjny otrzymany zwrotnie),
● zachować dystans i środki ostrożności podczas poruszania się na Uczelni,
● opuścić Uczelnię własnym środkiem transportu jeśli stan zdrowia na to
pozwala,
● udać się do „izolatorium” znajdujące się w pok. A320 na III p. w
oczekiwaniu na transport,
● skontaktować się z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną lub
oddziałem zakaźnym, oraz postępować zgodnie z ich zaleceniami,
● w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować o zaistniałej sytuacji.
3. W obu przypadkach osoba dyżurująca przy mailu przekazuje informację
Managerowi studiów podyplomowych oraz Dyrektorowi CRE, który podejmuje
decyzję o ewentualnym prowadzeniu zajęć dla określonej grupy zajęciowej w
trybie zdalnym na okres 10 dni lub dłuższy.

4. W sytuacji potwierdzenia zakażenia należy stosować się do zaleceń
powiatowego inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą
zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały
bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane
nadzorowi epidemiologicznemu.

II.

Zasady postępowania w przypadku pozyskania przez słuchacz informacji, że
jest na liście osób pierwszego kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARSCoV-2.
1. W przypadku otrzymania przez słuchacza informacji, że miał bezpośredni
kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 ma on obowiązek
przekazania pozyskanej informacji do stacji sanitarno-epidemiologicznej,
powiadomienia o swojej sytuacji i postępowania zgodnie z przekazaną przez
nią instrukcją. Słuchacz nie przychodzi na Uczelnię i pozostaje w
kwarantannie w terminie wyznaczonym przez służby sanitarne. Słuchacz
kontaktuje się z prowadzącym celem ustalenia warunków odrobienia zajęć.
2. Słuchacz powinien mailowo poinformować o swojej sytuacji Uczelnię kierując
maila na adres: covid@cdv.pl. Osoba dyżurująca przy mailu informuje
Dyrektora CRE oraz Managera studiów podyplomowych, który podejmuje
decyzję o ewentualnym prowadzeniu zajęć dla określonej grupy zajęciowej w
trybie zdalnym na okres 10 dni lub dłuższy uwzględniając okoliczności
zdarzenia.
3. Jeżeli okaże się, że słuchacz został zarażony koronawirusem SARS-CoV-2
osoby, które miały z nim bezpośredni kontakt podlegają działaniom służb
sanitarnych (pkt. 1).
B. Pracownicy
Poniższe zasady postępowania dotyczą wszystkich pracowników dydaktycznych.
Zasady mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia nowych wytycznych przez
służby sanitarno-epidemiologiczne.

I.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem koronawirusem
SARC-CoV-2 u pracowników CDV
1. W przypadku pojawienia się u pracownika niepokojących objawów
(gorączka, męczący kaszel, problemy z oddychaniem, duszności, utrata
węchu i smaku) powinien on:
● pozostać w domu,
● skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem i postępować zgodnie z
jego zaleceniami lub
● skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym oraz postępować zgodnie z ich wytycznymi,
● w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować o zaistniałej sytuacji,
● przekazać informację telefoniczną lub mailową o zaistniałej sytuacji
Managerowi studiów podyplomowych.

2.

3.

4.

5.
6.

II.

W przypadku konieczności przeprowadzenia testów na koronawirusa SARSCoV-2 pracownik powinien skontaktować się z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną.
W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (gorączka, męczący
kaszel, problemy z oddychaniem, duszności, utrata węchu i smaku) w trakcie
pobytu w budynku CDV, pracownik powinien:
● przerwać swoją pracę;
● poinformować o swoim podejrzeniu telefonicznie lub mailowo
bezpośredniego przełożonego,
● zachować stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się
po Uczelni (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do
przenoszenia zakażenia;
● opuścić miejsce pracy jeśli ma możliwość skorzystania z własnego środka
transportu;
● w przypadku oczekiwania na transport powinien udać do odizolowanego
pomieszczenia “Izolatorium” znajdującym się w pok. A 320 na III piętrze;
● skontaktować się z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną lub
oddziałem zakaźnym, oraz postępować zgodnie z ich zaleceniami,
● w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować o zaistniałej sytuacji.
W obu przypadkach Manager studiów podyplomowych przekazuje
informację o podejrzeniu zakażenia Działowi Personalnemu oraz sporządza
listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miał kontakt w
przeciągu ostatnich 10 dni konsultując ją z pracownikiem (telefonicznie lub
mailowo).
Grupy słuchaczy, które miały zajęcia z pracownikiem dydaktycznym
zarażonym koronawirusem SARS-CoV-2, mogą być przez Dyrektora CRE
przestawione w tryb zajęć wyłącznie zdalnych na okres 10 dni lub dłuższy.
Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem
zakażenia jest dezynfekowany przez osobę do tego wyznaczoną.
W sytuacji potwierdzenia zakażenia należy stosować się do zaleceń
powiatowego inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą
zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały
bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane
nadzorowi epidemiologicznemu.

Zasady postępowania w przypadku pozyskania przez pracownika informacji, że
jest na liście osób pierwszego kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem SARSCoV-2
1. W przypadku otrzymania przez pracownika informacji, że miał bezpośredni
kontakt z osoba zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 ma on obowiązek
zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej, powiadomić o swojej
sytuacji i postępować zgodnie z przekazaną przez nią dalszą instrukcją.

2.

3.
4.

5.

6.

Pracownik nie przychodzi do pracy i pozostaje w kwarantannie w terminie
wyznaczonym przez służby sanitarne.
Pracownik powinien poinformować o swojej sytuacji telefonicznie lub mailem
Managera studiów podyplomowych oraz podać listę osób z którymi miał
kontakt w przeciągu ostatnich 10 dni .
Manager studiów podyplomowych informuje o zaistniałej sytuacji Dział
Personalny.
Grupy słuchaczy, które miały zajęcia z pracownikiem dydaktycznym
zarażonym koronawirusem SARS-CoV-2, mogą być przez Dyrektora CRE
przestawione w tryb zajęć wyłącznie zdalnych na okres 10 dni lub dłuższy.
Do czasu uzyskania przez pracownika poddanego kwarantannie wyniku
testów, pozostałe osoby bezpośredniego kontaktu powinny szczególnie
zwrócić uwagę na czasowe ograniczenie bezpośrednich kontaktów,
zachowanie dystansu społecznego, a w przypadku pojawienia się
niepokojących objawów (gorączka, męczący kaszel, problemy z
oddychaniem, duszności, utrata węchu i smaku) pozostać w domu,
skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem i postępować zgodnie z jego
zaleceniami.
Jeżeli okaże się, że pracownik został zarażony koronawirusem SARS-CoV-2
osoby, które miały z nim bezpośredni kontakt podlegają działaniom służb
sanitarnych (pkt. 1).

Informacje dotyczące osób bezpośredniego kontaktu
1. Definicja bezpośredniego kontaktu obejmuje:
a. każdego pracownika lub słuchacza pozostającego w bezpośrednim
kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniejszej niż 2 metry
przez ponad 15 minut;
b. rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
c. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba
chora.
2. Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone jeżeli czują się dobrze i nie mają
objawów choroby, jednak zaleca im się:
a. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w
szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia kontaktu i
przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia;
b. pozostanie w domu i prowadzenie samoobserwacji poprzez codzienny
pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia –
długość kwarantanny określa pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej;
c. jeżeli w ciągu samoobserwacji zaobserwowane zostaną niepokojące objawy
(gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, utrata węchu i smaku)
- należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub
oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
postępowania.
3. Podstawowe kontakty:

a. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu: tel. alarmowy
609 794 670 lub centrala 61 646 78 51;
b. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu: CENTRUM
KONTAKTU COVID 19 tel.: 22 25 00 115 (infolinia czynna całą dobę);
c. całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca
postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: tel. 800
190 590.

