Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
PROCEDURY ANTYCOVIDOWE
DOTYCZĄCE AKADEMIKÓW MIESZKAŃCY

1. Kwaterowanie
•

Zakwaterowanie w akademiku może być zagwarantowane tylko osobie bez objawów
chorobowych wskazujących na ryzyko COVID-19, m.in. takich jak gorączka, kaszel, bóle
stawowo-mięśniowe. Również w przypadku
występowania
objawów
choroby
infekcyjnej dróg oddechowych ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego
prosi się o pozostanie studenta w miejscu dotychczasowego pobytu/zamieszkania, aż do
momentu całkowitego ustąpienia objawów.

•

Każda z osób kwaterujących się musi wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia
i ewentualnych zaobserwowanych objawów.

•

Zakwaterowane w akademiku mogą być jedynie osoby, które dobrowolnie okażą poświadczenie
pełnego zaszczepienia.
Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą się zgłosić do zakwaterowania w terminie
ważności skierowania, proszone są o zgłoszenie tego faktu do administracji akademika. Zostaną
one zakwaterowane zdalnie lub zostanie im przedłużona ważność skierowania. W każdej
z wymienionych sytuacji nie stracą przyznanego im miejsca w akademiku. Osoby zakwaterowane
zdalnie, po całkowitym wyzdrowieniu, proszone są o osobiste zgłoszenie się do administracji
akademika w celu dopełnienia formalności związanych z zakwaterowaniem.
Późniejsze zakwaterowanie nie zwalnia mieszkańca z ponoszenia opłaty za miejsce od
dnia 1 października.
Czekając na wejście do budynku akademika studenci proszeni są o przestrzeganie
obowiązujących w czasie pandemii zasad reżimu sanitarnego tj. mieć osłonięte usta i nos
(maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku).
Do budynku akademika mogą wejść wyłącznie osoby chcące się zakwaterować. Wejście osób
towarzyszących podczas kwaterowania jest ze względów epidemiologicznych niemożliwe.
Przed wejściem do budynku akademika studenci proszeni są o przestrzeganie dezynfekcji
rąk preparatem dezynfekującym udostępnionym przez administrację.

•

•
•

•
•
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2. Codziennie funkcjonowanie akademika
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie akademików wprowadza się
możliwość odwiedzin jedynie przez osoby, które dobrowolnie okażą poświadczenie pełnego
zaszczepienia.
•

Studenci oraz odwiedzający proszeni są o przestrzeganie konieczności korzystania z płynów
do dezynfekcji umieszczonych przy wejściach do budynków, na portierni oraz przed wejściem
do części wspólnych.

•

Przy korzystaniu na terenie ZDS z następujących urządzeń, jak ławki ogólnodostępne, grille,
wiaty rowerowe lub z miejsc wyznaczonych do palenia, mieszkańcy proszeni są
o przestrzeganie obowiązujących w danym czasie zasad reżimu sanitarnego.

•

Otwiera się d o użytkowania wszystkie przestrzenie wspólne, jednakże ze względów
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcy proszeni są o przestrzeganie obowiązujących w danym
czasie zasad reżimu sanitarnego.

•

Mieszkańcy akademika oraz osoby odwiedzające proszeni są o przestrzeganie na terenie całego
budynku nakazu noszenia maseczek z wyłączeniem własnego pokoju.

Osoby niestosujące się do ww. zaleceń powinny liczyć się z konsekwencjami określonymi przez
Radę Mieszkańców.
3. Izolacja
Mieszkaniec akademika mający objawy chorobowe wskazujące na ryzyko COVID-19
•

•

Proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie telefoniczne tego faktu administracji ZDS oraz
skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu, który podejmie decyzję o ewentualnej
konieczności wykonania wymazu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
Osoba taka zostaje poddana tymczasowej izolacji w wydzielonym do tego celu pokoju.
Mieszkaniec akademika z dodatnim wynikiem potwierdzającym zakażenie SARS-CoV-2

•

W przypadku otrzymania wyniku dodatniego potwierdzającego zakażenie SARS-CoV-2, student
powinien niezwłocznie zgłosić telefonicznie ten fakt administracji ZDS.
• Stacja sanitarno-epidemiologiczna, o każdym takim przypadku, zostaje powiadomiona
automatycznie po uprzednim wystawieniu przez lekarza skierowania na wymaz.
• W zależności od stanu zdrowia student przebywa na izolacji w izolatorium, bądź w szpitalu.
• Osoby przebywające w izolacji mają bezwzględny zakaz opuszczania pokoju, w którym ją
odbywają.
Ewentualne naruszenia ww. zasad będą zgłaszane do rozpatrzenia przez Radę Mieszkańców.
Niniejsza procedura może ulec zmianie w związku z aktualnymi zasadami oraz ograniczeniami
wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych na terenie
RP.
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