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Poznań, 24 września 2021 roku 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracownikom oraz innym osobom 

przebywającym na terenie Uczelni wprowadzam następujące zasady postępowania celem 

ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2: 

1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby zobowiązane są do zdezynfekowania dłoni 

przy użyciu środków dezynfekujących umieszczonych przy drzwiach wejściowych oraz do 

zakrycia ust i nosa maseczką ochronną. 

2. Do budynku nie mają wstępu osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (w 

szczególności gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem)  oraz te 

objęte kwarantanną lub izolacją domową.  

3. W czasie przebywania w budynku należy:  

1) ściśle  przestrzegać zasad dotyczących higieny rąk, ochrony podczas kaszlu i kichania, 

unikać dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, bezwzględnie unikać bliskiego kontaktu z 

osobami chorymi (w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego); 

2) stosować maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos podczas przebywania w ciągach 

komunikacyjnych oraz toaletach; 

3) w biurach i innych pomieszczeniach zachowywać bezpieczną odległość 

(rekomendowana odległość wynosi 1,5 metra) od współpracowników oraz gości, a w 

przypadku braku możliwości - stosować maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos; 

4) regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem oraz stosować preparaty do 

dezynfekcji rąk zgodnie z obowiązującymi instrukcjami; 

5) ograniczyć liczbę osób przebywających w pomieszczeniach „socjalnych” zgodnie 

z  zaleceniami administracji obiektu wywieszonymi na drzwiach wejściowych do 

pomieszczenia. 

 

 

W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2:  

1) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności 

i kłopoty z oddychaniem), pracownik powinien zostać w domu, poinformować 

przełożonego i skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki Medycznej, a w razie 
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istotnego pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i wezwać 

pogotowie; 

2) w przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 (w szczególności 

temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem), pracownik – 

za zgodą przełożonego – powinien przerwać pracę, wrócić transportem 

indywidualnym do domu i skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej. O wynikach konsultacji lekarskiej pracownik zobowiązany jest 

poinformować przełożonego.  

Pracownik, u którego potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2 lub który odbywa 

kwarantannę jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

bezpośredniego przełożonego. Pracownicy poddawani kwarantannie lub izolacji 

domowej  zobowiązani są do złożenia w pierwszym dniu kwarantanny oświadczenia o 

wykonywaniu pracy zdalnej i przesłania go na adres kwarantanna@amu.edu.pl. Brak 

terminowego złożenia oświadczenia skutkować będzie zaliczeniem tego okresu jako 

nieobecności chorobowej płatnej jako 80% wynagrodzenia. 

 

Nie wprowadza się w siedzibach Uniwersytetu zakazu wizyt gości, w tym pracowników 

świadczących pracę w innych budynkach, tym niemniej ich liczbę należy ograniczyć do 

minimum. Rekomenduje się przekazywanie pism i innych dokumentów do adresatów / 

jednostek Uczeni za pośrednictwem systemu EZD lub punktów kancelaryjnych.  

 

Instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, instrukcje zakładania i zdejmowania 

rękawiczek oraz instrukcje zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych dostępne są na 

stronie internetowej UAM, w Intranecie, w zakładce BHP pod adresem: 

https://uam.sharepoint.com/sites/BHP/SitePages/COVID-19.aspx 

 

Proszę o zapoznanie z niniejszymi zasadami wszystkich pracowników jednostki. 

 

 

Z poważaniem 
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