
 

Szczecin 12.10.2021 r. 

 

COVID-19: aktualne zasady dotyczące pracowników PUM 

 

1. Rekomenduje się:  

- zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych 

- dezynfekcję rąk przy wejściu na teren Uczelni, 

- zachowanie dystansu społecznego o ile to możliwe (1,5 m) 

- unikanie dotykania rękoma ust, nosa i oczu. 

2. Pracownik powinien dbać o higienę na stanowisku pracy, pamiętać o dezynfekowaniu 

powierzchni dotykowych, takich jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, 

włączniki świateł czy biurka oraz o regularnym wietrzeniu pomieszczenia. 

 

3. Z pomieszczeń socjalnych typu kuchenka jednocześnie korzystać może 1 osoba. Osoba 

korzystająca zobowiązana jest do dezynfekcji powierzchni wspólnych (stół, blat, itp.). 

 

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii( Dz. U. z 2021 r. poz. 861) z obowiązku kwarantanny zwolnione                           

są osoby, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, a także osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. 

 

5. Podczas epidemiologicznego określenia osób z kontaktu istotna jest ocena ryzyka: 

a) NISKIE RYZYKO to: 

- kontakt w maskach niezależnie od czasu trwania z zachowaniem co najmniej 1,5 metra 

dystansu  

- kontakt w półmaskach filtrujących klasy FFP2 i FFP3 niezależnie od dystansu i czasu 

trwania kontaktu 

b) WYSOKIE RYZYKO to: 

- zamieszkiwanie z osobą COVID-19 dodatnią  

- bezpośredni kontakt fizyczny z osobą z COVID-19 dodatnią np. podanie ręki  

- bezpośredni kontakt bez zabezpieczenia z wydzielinami osoby z COVID-19 np. 

podczas kaszlu 

- bezpośredni kontakt w masce materiałowej z chorym dłuższy niż 15 minut i bez 

zachowania dystansu min. 1,5. 

6. W przypadku stwierdzenia wyraźnych, występujących jednocześnie oznak choroby, 

takich jak: wysoka gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności                              

w oddychaniu, utrata węchu/smaku, pracownik powinien jak najszybciej skonsultować 



 

się z lekarzem oraz powiadomić przełożonego. Następnie postępować zgodnie                                  

z zaleceniami lekarza oraz służb sanitarno-epidemiologicznych.  

 

7. Pracownik z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 zobowiązany jest                                   

do niezwłocznego poinformowania drogą telefoniczną lub mailową Zespołu ds. 

Zagrożenia Epidemicznego PUM (tel. 517 217 944; covid@pum.edu.pl) oraz 

wypełnienia i przesłania tabeli kontaktów wysokiego ryzyka (dostępna na stronie 

internetowej PUM). 

8. Ponadto zaleca się śledzenie: 

- zarządzeń Rektora PUM  

- komunikatów Zespołu ds. Zagrożenia Epidemicznego PUM, które są dostępne na 

stronach internetowych PUM 

-  rozporządzeń Ministra Zdrowia w zakresie postępowania w związku z pandemią 

COVID-19. 

 

  

 

 

 

 


