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I. Cel procedury 
„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub 
zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „Procedurą”, obowiązuje do czasu odwołania stanu 
epidemii przez organy nadrzędne. Obejmuje wykaz działań jakie należy podjąć w przypadku 
zaistnienia sytuacji związanej z wystąpieniem podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 na 
terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zwanego dalej „UPP”, oraz przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. 
 

II. Zakres procedury 
Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie 
Uczelni. 
 

III. Terminologia dotycząca choroby zakaźnej - pojęcia podstawowe 
Dekontaminacja – proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, 
dezynfekcję i sterylizację.  
Dezynfekcja – proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez 
zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.  
Epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną  
w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób 
zakaźnych dotychczas niewystępujących.  
Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub 
grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia 
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.  
Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu 
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.  
Nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez 
ograniczenia jej swobody przemieszczania się. 
Nosiciel – osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne 
czynniki chorobotwórcze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych osób.  
Podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby 
zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego  
i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. 
Styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter 
tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników 
chorobotwórczych. 
 

IV. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania 
na Covid-19 na terenie UPP 

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik, doktorant i 
student UPP.   
https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/ 

2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po powzięciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia 
zachorowania.  

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/


3. Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków łączności 
bezpośrednio do Kierownika Inspektoratu BHP i OP (tel. 61 848 78-91/92/93   
e-mail: bhp@up.poznan.pl, kom. 505 030 406, email: robert.filas@up.poznan.pl). 

4. Osoba, która powzięła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania jest 
odpowiedzialna za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej/nych o chorobę osoby/osób. 

5. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzaną/ymi o chorobę 
zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia UPP.  

6. Kierownik Inspektoratu BHP i OP informuje niezwłocznie Rektora o zgłoszeniu 
zachorowania, po czym w trybie alarmowym powiadamia:  

 Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu (tel. 61 854 48 00, 609 
794 670) oraz ewentualnie:  

 Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (tel. 608 659 597); 

 Policję (tel. 997 lub 112). 
7. Kierownik Inspektoratu BHP i OP postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników 

odpowiednich służb Państwowego Ratownictwa Medycznego.   
8. Kanclerz UPP jest odpowiedzialny za:  

 stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób  
z podejrzeniem choroby oraz respektowaniem zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń 
przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem choroby; 

 wprowadzenie wytycznych dla pracowników i studentów w zakresie obowiązkowej 
dezynfekcji rąk oraz powierzchni; 

 zabezpieczenie odpowiednich certyfikowanych środków dezynfekcyjnych oraz środków 
ochrony indywidualnej; 

 odizolowanie (zamknięcie) pomieszczeń obiektów, w których przebywały osoby  
z podejrzeniem choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji; 

 realizację dezynfekcji pomieszczeń/obiektów, w których przebywały osoby  
z podejrzeniem choroby (m. in. po zakończonej kwarantannie na UPP). 

9. Rektor powołuje grupę roboczą stanowiącą zespół doradczy. 
 

V. Grupa robocza ds. przeciwdziałania Covid-19 
1. W skład Grupy wchodzą: 

a) Przewodniczący Grupy Roboczej: Kanclerz UPP 
b) Członkowie Grupy Roboczej:  

 Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni 

 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

 Prorektor ds. Studiów 

 Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia 

 Kierownik Inspektoratu BHPiOP 

 przedstawiciel domów studenckich 

 przedstawiciel samorządu studentów 

 przedstawiciel samorządu doktorantów. 
2. Osoby wchodzące w skład Grupy mogą wskazywać do pracy w niej - w swoim zastępstwie 

- innych przedstawicieli jednostki organizacyjnej lub części społeczności akademickiej, którą 
reprezentują.  

3. Przewodniczący Grupy Roboczej może zapraszać do udziału w pracach Grupy także inne 
osoby. 

4. Tryb pracy i szczegółowe zasady funkcjonowania Grupy Roboczej określa Przewodniczący. 



5. Do podstawowych zadań Grupy należy: 

 bieżąca analiza sytuacji w UPP;  

 współpraca z odpowiednimi instytucjami/służbami, w tym Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  
w Poznaniu; 

 współpraca z Policją w celu np. ustalenia miejsca pobytu osób przewidzianych do 
kwarantanny; 

 organizacja ewentualnej kwarantanny dla osób przebywających na terenie UPP;  

 zabezpieczenie logistyczne ewentualnej kwarantanny; 

 organizacja procesu dezynfekcji pomieszczeń / obiektów UPP; 

 wprowadzenie stałego dyżuru wybranych pracowników UPP;  

 ewentualna organizacja pomocy psychologicznej; 

 upoważnienia dla Rzecznika do kontaktu z mediami; 

 inne. 
 

VI. Kwarantanna  
Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były 
narażone na zakażenie i odbywa się w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich w stosunku do których nie ma 
skutecznego leczenia. Pozwala to na szybką identyfikację osób, u których zaczynają pojawiać 
się pierwsze objawy zakażenia i poddanie ich leczeniu w warunkach izolacji.  
Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów 
chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie  
z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz innych właściwych 
służb/instytucji. 
 

VII. Uwagi końcowe i dokumenty powiązane. 
Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez Rektora przy 
wsparciu powołanej Grupy Roboczej oraz z uwzględnieniem informacji zawartych na stronach 
Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
ZARZĄDZENIA I KOMUNIKATY REKTORA W SPRAWIE KORONAWIRUSA 
https://puls.edu.pl/page/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa 
 

Informacje pozostałe: 
1. https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-

przywracaniem-dzialalnosci-uczelni 
2. https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-

organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach 
3. https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/ 
4. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000878 
5. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570 
6. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000522 
7. https://gis.gov.pl/bez-kategorii/stacje-sanitarno-epidemiologiczne-woj-wielkopolskie/ 
8. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf 
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