
Zarządzenie Nr 17  

Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

z dnia 1 października 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 u pracownika / studenta / doktoranta Wydziału Technologii 

i Inżynierii Chemicznej ZUT 

Na podstawie zarządzenia nr 100 Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r. w sprawie Procedury 

bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  oraz zarządzenia nr 150 

Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w celu 

zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 (z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§paragraf 1. 

Wprowadza się Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

u pracownika/studenta/doktoranta Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, stanowiącą 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§paragraf 2. 

Traci moc zarządzenie nr 17 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 13 października 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

u pracownika / studenta / doktoranta Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT. 

§paragraf 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dziekan 
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

 
 

prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy 



Załącznik 
do zarządzenia nr 17 Dziekana WTiICh ZUT z dnia 1 października 2021 r. 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

u pracownika / studenta / doktoranta Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT 

§paragraf 1. 

Zobowiązuję wszystkich pracowników, doktorantów i studentów do zapoznania się i przestrzegania 
zapisów dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
zawartych w zarządzeniu nr 100 Rektora ZUT (rozdz. VI) z dnia 17 września 2021 r. 
oraz w zarządzeniu nr 150 Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 r. (z późn. zm.).  

§paragraf 2. 

1. Zobowiązuję pracowników, doktorantów i studentów do: 
a)  niezwłocznego poinformowania drogą elektroniczną lub telefonicznie bezpośredniego 

przełożonego, a w przypadku studentów - Dziekanatu WTiICh (wtiich@zut.edu.pl, 
tel. 91 449 49 64 lub tel.  91 449 41 05) o: 
i) nałożonym nakazie izolacji domowej, kwarantanny lub hospitalizacji związanej 

z COVID-19; 
ii) przebywaniu w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach 

domowych. 
b) zaniechania przyjścia do pracy / na zajęcia w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku), 
wskazujących na możliwość zakażenia SARS-CoV-2. W takiej sytuacji należy pozostać w domu 
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, 
ew. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 
stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

c) niezwłocznego powiadomienia Dziekana (wtiich@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 64 lub 
tel.  91 449 41 05) o przebywającej na Wydziale osobie przejawiającej niepokojące objawy 
chorobowe (kaszel, gorączka, bóle mięśni, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujące 
na zakażenie SARS CoV-2. 

§paragraf 3. 

1. Osobę przebywającą na terenie Wydziału, która ma objawy wskazujące na chorobę COVID-19, 
należy niezwłocznie odsunąć od zajęć/pracy i odizolować w przygotowanym izolatorium w jednym 
z budynków Wydziału:  

a) pomieszczenie nr -1/1 w budynku „Starej Chemii” przy ul. Pułaskiego 10; 

b) pomieszczenie nr 09 w budynku „Nowej Chemii” przy al. Piastów 42;  

c) pomieszczenie nr 0/41 w budynku CDBN przy al. Piastów 45. 

2. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny. Osobami 
kontaktującymi się z PSSE powinni być – osoba podejrzewana o zakażenie oraz Dziekan lub 
pracownik wyznaczony przez Dziekana. 

3. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek; 
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4. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
dana osoba powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać 
z teleporady medycznej.  

5. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia danej osoby, należy wezwać pogotowie ratunkowe, 
celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego. 

6. Informację o zdarzeniu wraz z rejestrem osób mających bezpośredni kontakt z daną osobą należy 
niezwłocznie przekazać do Dziekanatu WTiICh. 

§paragraf 4. 

Zalecam śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra 
Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa. 

Dziekan 
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

 
 

prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy 
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