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Komunikat nr 24 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 16 września 2021 roku 

 

w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 

 
 

Z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu 

kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów / kierowników jednostek 

organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów i doktorantów 

Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, 

sanitariaty, pomieszczenia administracyjne, czytelnie) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy 

pomocy maseczki, zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do 

sal dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk. 

W trakcie zajęć dydaktycznych w salach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 

1,5 metrowego dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami. W przerwach pomiędzy 

zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie sal. 

W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę 

możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki. 

Z chwilą opublikowania niniejszego komunikatu przestają obowiązywać zasady ogłoszone 

w komunikacie nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki 

bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – 

sprawy dydaktyczne (z późn. zm.). 

Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego znajdują się 

w dokumencie Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa 

(SARS-CoV-2), stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

 
 

Rektor 

 

 
 

Prof. dr hab. Jacek Popiel 

 
 

 

Dotyczy: 

– wszystkie jednostki organizacyjne UJ (bez Collegium Medicum) 
  



Załącznik do komunikatu nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 r. 

 

Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom koronawirusa 
(SARS-CoV-2)  

Rozdział 1 

Ogólne zalecenia i zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania skutkom 
koronawirusa (SARS-CoV-2)  

Zasady wejścia do budynków Uniwersytetu 

Osoby wchodzące do budynków Uniwersytetu zobowiązane są do stosowania aktualnie 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
W miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki. 

Organizacja pracy jednostek związanych z obsługą kandydatów, studentów 
i doktorantów 

Ogólne zasady postępowania 

Zaleca się, aby w jednostkach prowadzących obsługę kandydatów, studentów i doktorantów zostały 
zachowane następujące zasady bezpieczeństwa: 

 obsługę administracyjną należy prowadzić w miarę możliwości za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, 

 

W sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnej student może złożyć 
wniosek za pośrednictwem: 
a) poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl na zasadach określonych przez 
dziekana, 
b) systemu USOSweb. 

Regulamin studiów § 2 ust. 12 

 

 załatwianie spraw w siedzibie Uniwersytetu powinno odbywać się po wcześniejszym 
umówieniu terminu przez system kolejkowy/e-mail/MS Teams, 

 w strefie obsługi obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki,  

 należy zachować odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu 
dostosowane do metrażu, jak również przed tym pomieszczeniem. 

Odbiór/prolongata legitymacji studenckiej/doktoranckiej 

Odbiór legitymacji lub ich prolongata powinny odbywać się z wykorzystaniem systemu kolejkowego 
lub za pośrednictwem wyznaczonej osoby.  

UWAGA: W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
legitymacje studenckie i doktoranckie pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia 
rozporządzenia, tj. do dnia 14 października 2021 r.  

Zaleca się studentom posiadającym numer PESEL aktywację mLegitymacji studenckiej.  

 

Więcej informacji na temat mLegitymacji znajduje się na stronie: 
https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/tok-studiow/mlegitymacja 

 

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/tok-studiow/mlegitymacja


Tok kształcenia 

Organizacja zajęć dydaktycznych 

W przypadku zajęć stacjonarnych należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym: 

 ograniczyć możliwość gromadzenia się przed salami i pomieszczeniami dydaktycznymi 
podczas wchodzenia i wychodzenia uczestników zajęć,  

 w zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana na zajęcia i bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, niepozostająca w kwarantannie, izolacji lub 
nieprzebywająca z osobą odbywającą kwarantannę, 

 uczestnicy zajęć posiadają własne środki piśmiennicze/wymagane pomoce, 

 zaleca się, aby zajęcia były zaplanowane i prowadzone w możliwie jak najmniejszej grupie 
osób dostosowanej do metrażu pomieszczenia, w którym są prowadzone, 

 w trakcie zajęć zaleca się w miarę możliwości zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki. 

Praktyki studenckie  

Koordynatorzy/pełnomocnicy ds. praktyk studenckich obowiązani są posiadać rejestr osób, które 
delegowane są na praktyki. W jednostkach, w których realizowana jest praktyka, powinien być 
prowadzony rejestr osób obecnych na praktykach.  

Egzaminy i zaliczenia 

Dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów/zaliczeń końcowych w formie zdalnej 
zgodnie z zarządzeniem nr 131 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zasad 
organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie 
studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
W przypadku egzaminów stacjonarnych zaleca się odpowiednie stosowanie środków 
bezpieczeństwa określonych w punkcie „Organizacja zajęć dydaktycznych”.  

Egzamin dyplomowy 

Dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej zgodnie 
z zarządzeniem nr 105 Rektora UJ z dnia 30 września 2020 roku w sprawie organizacji 
egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
W przypadku przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni zaleca się wyznaczenie 
konkretnej godziny egzaminu dla każdego studenta oraz odpowiednie stosowanie środków 
bezpieczeństwa określonych w punkcie „Organizacja zajęć dydaktycznych”. 

Mobilność międzynarodowa 

Wyjazdy zagraniczne studentów i doktorantów  

Wyjazdy na studia i praktyki realizowane są z zachowaniem środków bezpieczeństwa i zasad 
obowiązujących na Uniwersytecie.  

Osobom zakwalifikowanym na wyjazd do uczelni zagranicznej zaleca się: 

 monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju realizacji mobilności, 

 śledzenie komunikatów oraz informacji publikowanych na stronach polskich placówek 
dyplomatycznych znajdujących się w kraju realizacji mobilności, 

 zarejestrowanie wyjazdu w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”: 
https://odyseusz.msz.gov.pl/, 

 dokładne zapoznanie się z zakresem świadczeń objętych posiadanym ubezpieczeniem 
podróżnym oraz ewentualny zakup dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, 

 pozostawanie w kontakcie z koordynatorem wymiany w uczelni przyjmującej. 

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146511559/zarz_131_2020.pdf/0508be0c-5719-4832-bd00-3359f96b9add
https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145891328/zarz_105_2020.pdf/434750d5-845c-4c7b-9bd1-e686527e56a0
https://odyseusz.msz.gov.pl/


 
 
Zaleca się stały kontakt z uczelniami partnerskimi w zakresie organizacji obsługi studentów 
zagranicznych oraz organizacji i form prowadzenia zajęć w trakcie realizowania mobilności przez 
studentów i doktorantów UJ. 

Przyjazdy zagranicznych studentów i doktorantów  

Przyjazdy realizowane są z zachowaniem środków bezpieczeństwa i zasad obowiązujących na 
Uniwersytecie.  

Osobom zakwalifikowanym na przyjazd do Uniwersytetu Jagiellońskiego zaleca się: 

 bieżące zapoznawanie się z komunikatami i zaleceniami wydawanymi przez Ministerstwo 
Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, 

 śledzenie komunikatów wydawanych przez władze UJ, dziekana lub kierownika jednostki 
przyjmującej, Dział Obsługi Studentów Zagranicznych, 

 pozostawanie w kontakcie z uczelnią macierzystą oraz śledzenie komunikatów ukazujących 

się na stronie właściwych placówek dyplomatycznych krajów pochodzenia osoby 

przyjeżdżającej znajdujących się w Polsce. 

Osoby przyjeżdżające zobowiązuje się w szczególności do: 

 stosowania środków ostrożności obowiązujących w UJ, w tym ujętych w niniejszej 
procedurze, 

 niezwłocznego informowania Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ i właściwej 
jednostki uczelni wysyłającej o zmianie miejsca aktualnego pobytu, w tym o decyzji 
o powrocie do kraju pochodzenia i rezygnacji z udziału w programie wymiany, 

 korzystania z poczty elektronicznej w domenie @student.uj.edu.pl jako głównego kanału 
komunikacyjnego na UJ. 

  



Rozdział 2 

Kwaterowanie w domach studenckich UJ (bez CM)  

Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie odbywa się wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię 

zgodnie z przyznaniami. Administracje domów studenckich pobierają skierowania z systemu USOS. 

W trakcie procesu kwaterowania nie ma możliwości dokonywania zamiany miejsc. 

Rezygnacja z miejsca w domu studenckim 

Osoba, która zrezygnuje z przyznanego miejsca, jest zobowiązana niezwłocznie odnotować ten fakt 

w USOSweb poprzez skorzystanie z opcji „Rezygnuj”. 

Zasady przydzielania miejsc w pokojach 

Na podstawie skierowań do domów studenckich Rada Mieszkańców przydziela osobom 

skierowanym do zakwaterowania miejsce w konkretnym pokoju. Przydział odbywa się przed 

zakwaterowaniem, w miarę dostępności miejsc w poszczególnych pokojach, przy uwzględnieniu 

rezerwacji miejsc, ograniczeń wynikających z posiadanego przez studenta stopnia 

niepełnosprawności oraz wskazanych we wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim osób, 

z którymi student chciał otrzymać miejsce w jednym domu studenckim. Kontakt z Radą 

Mieszkańców jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub MS Teams 

w wyznaczonych terminach, które zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej 

Samorządu Studentów UJ.  

Rada Mieszkańców w okresie od dnia wystawienia pierwszych skierowań do dnia 28 września 

sukcesywnie przekazuje do administracji domu studenckiego informację o przyznanych pokojach. 

Osobom, które otrzymają skierowanie po 27 września, miejsca w konkretnych pokojach przydziela 

administracja domu studenckiego. 

Administracja domu studenckiego na podstawie skierowań, informacji na temat przydziału miejsc 

w pokojach oraz na podstawie odpłatności wniesionych przez studentów przygotowuje karty 

mieszkańca (nie dotyczy DS Bursa Jagiellońska). 

Termin i godzina kwaterowania 

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim, jest zobowiązana do określenia planowanego 

terminu i godziny zgłoszenia się do domu studenckiego w celu zakwaterowania poprzez 

uzupełnienie formularza elektronicznych zapisów. Osoba, która zgłosi się do zakwaterowania bez 

uprzedniego wypełnienia formularza lub w terminie innym niż zadeklarowany, jest obsługiwana 

w ostatniej kolejności, z uwzględnieniem godzin pracy administracji domu studenckiego. 

Procedury związane z zakwaterowaniem 

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim we wskazanych przez siebie dniu i godzinie, 

zgłasza się do administracji domu studenckiego, w którym otrzymała miejsce, w celu dokonania 

zakwaterowania. W trakcie zakwaterowania student lub doktorant jest zobowiązany przedłożyć 

podpisane przez siebie oświadczenie, potwierdzające m.in. że: 

 zapoznał się z Regulaminem domów studenckich UJ, 

 zobowiązuje się do terminowego wnoszenia odpłatności za zajmowane miejsce w domu 

studenckim, 

 



 

 zobowiązuje się do przestrzegania zasad zamieszkiwania w domu studenckim UJ, 

uwzględniających procedury mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2, 

 został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zachorowania na  

COVID-19 lub kontaktu z osobą zakażoną miejsce w domu studenckim UJ nie stanowi miejsca 

wyznaczonego do odbywania kwarantanny lub izolacji i w związku z tym nie przysługują 

wobec Uczelni lub zarządzającego domem studenckim UJ roszczenia o zapewnienie miejsca 

odbywania kwarantanny lub izolacji, jak również wyżywienia. 

Wzór oświadczenia wraz z linkiem do obowiązujących przepisów jest udostępniany w wiadomości 

e-mail wysłanej przez administrację domu studenckiego UJ. 

Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim UJ, dokonuje zakwaterowania osobiście, 

w administracji domu studenckiego, bez udziału osób towarzyszących (z wyjątkiem opiekunów osób 

niepełnosprawnych lub niepełnoletnich). 

Po złożeniu oświadczenia osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim UJ, otrzymuje  

w administracji domu studenckiego klucz do pokoju oraz (z wyjątkiem DS Bursa Jagiellońska) kartę 

mieszkańca. 

W trakcie kwaterowania każda osoba jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa (zarówno w trakcie 

kwaterowania w administracji domu studenckiego, jak i podczas wnoszenia rzeczy osobistych) oraz 

dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu do budynku. 

Ograniczenia wstępu do domu studenckiego 

Rektor, w odpowiedzi na wzrost zagrożenia epidemicznego, może zdecydować o wprowadzeniu 

ograniczeń dotyczących wstępu na teren domu studenckiego. 

Ograniczenia kwaterowania 

Osoba, u której występują objawy chorobowe (nie dotyczy chorób przewlekłych), nie bierze udziału 

w procesie kwaterowania. Osoba, która stwierdza u siebie objawy chorobowe, powinna 

skontaktować się z administracją domu studenckiego, w którym zostało przyznane jej miejsce, 

w celu ustalenia indywidualnego terminu zakwaterowania. Ważność skierowania osób, które 

zgłosiły niemożność zakwaterowania z powodów zdrowotnych, zostaje przedłużona. Administracja 

domu studenckiego może odmówić zakwaterowania osoby, u której występują objawy chorobowe 

(nie dotyczy chorób przewlekłych). 

Niestosowanie się do ww. zasad może skutkować odmową zakwaterowania. 

Zasady korzystania z domów studenckich 

Obowiązki i ograniczenia 

Osoby przebywające na terenie domu studenckiego zobowiązane są do przestrzegania aktualnie 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Przy wejściu do budynku są ustawione punkty do dezynfekcji dłoni. Administracja domu 

studenckiego odpowiada za zapewnienie regularnej dezynfekcji powierzchni takich jak poręcze, 

przyciski windy, sprzęty w siłowni itp. 

Do budynku domu studenckiego nie zostaną wpuszczone osoby niezakwaterowane, u których 

zostanie stwierdzona podwyższona temperatura ciała (powyżej 38°C). 



 

Administracja domów studenckich, portierzy oraz Rady Mieszkańców informują studentów  

o obowiązujących zasadach sanitarnych i są zobowiązani do reagowania w sytuacjach ich łamania.  

Niestosowanie się do ww. zasad sanitarnych funkcjonowania domów studenckich stanowi podstawę 

do pozbawienia miejsca w domu studenckim. 

Instrukcje i informacje wywieszane w domu studenckim 

W domach studenckich są umieszczone (w języku polskim i angielskim): 

 w widocznych miejscach: 

 informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny 

rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, 

bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami, w szczególności 

z objawami chorobowymi układu oddechowego, 

 numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych oraz 

instrukcja postępowania w przypadku zaobserwowania u siebie objawów mogących 

świadczyć o zarażeniu SARS-CoV-2, 

 w pomieszczeniach wspólnych – informacje o liczbie osób mogących korzystać 

z pomieszczenia w tym samym czasie, 

 w ogólnodostępnych toaletach, kuchniach i pralniach – instrukcje dotyczące mycia rąk, 

 przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk. 

Portiernie domów studenckich są wyposażone w termometry bezdotykowe. 

Kontakt z administracją domu studenckiego 

Mieszkańcy, jeżeli charakter sprawy nie wymaga osobistego kontaktu z pracownikami administracji, 

są zobowiązani do kontaktu mailowego lub telefonicznego. W przypadku osobistego kontaktu 

z pracownikami domu studenckiego mieszkańcy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. 

Miejsca izolacji 

W każdym domu studenckim wyznacza się wydzielone pomieszczenia (wyposażone dodatkowo 

w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) jako miejsca izolacji. 

Przekwaterowanie 

W uzasadnionych przypadkach mieszkańcy domów studenckich mogą zostać przekwaterowani do 

innego pokoju, składu lub budynku w trakcie roku akademickiego. Zarządzający domami 

studenckimi informują władze UJ oraz Samorząd Studentów UJ o planowanym przekwaterowaniu. 

Forma zmiany miejsc i przebieg kwaterowania są ustalane bezpośrednio pomiędzy administracją 

i przekwaterowywanymi mieszkańcami. 

W przypadku braku wyrażenia zgody na zakwaterowanie na wolne miejsce w pokoju dwuosobowym 

lub dokwaterowanie drugiej osoby do zajmowanego przez mieszkańca pokoju dwuosobowego – 

mieszkaniec niewyrażający zgody na zmianę zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za 

zajmowane miejsce w wysokości 175% stawki za miejsce w pokoju dwuosobowym. 

Wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu domów studenckich 

W odpowiedzi na zmianę sytuacji epidemicznej zasady sanitarne funkcjonowania domów 

studenckich mogą ulec zmianie w trakcie roku akademickiego. Zmiany w zasadach sanitarnych są 

 



 

wprowadzane w porozumieniu z zarządzającymi domami studenckimi, Samorządem Studentów UJ 

oraz Towarzystwem Doktorantów UJ. 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia  

u mieszkańca domu studenckiego 

Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów bądź kontaktu z osobą zakażoną 

Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego zauważy u siebie objawy choroby zakaźnej, powinien 

niezwłocznie skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub lekarzem POZ oraz 

powiadomić administrację domu studenckiego. 

 

Od momentu zauważenia u siebie objawów mieszkaniec domu studenckiego jest zobowiązany do 

pozostania w swoim pokoju i nieopuszczania go do momentu uzyskania instrukcji działania przez 

SANEPID/lekarza POZ. O wszelkich zaleceniach co do sposobu działania student powinien na bieżąco 

informować kierownika domu studenckiego. 

Kwarantanna 

Od momentu zalecenia odbycia kwarantanny zarówno osoba, u której podejrzewa się wystąpienie 

zarażenia, jak i osoby zakwaterowane z nią w jednym pokoju lub składzie ze wspólną łazienką, są 

zobowiązane do pozostania w swoich pokojach/składach na czas określony w aktualnych 

zaleceniach Ministerstwa Zdrowia dotyczących kwarantanny. Wyjątkiem jest opuszczenie domu 

studenckiego w celu odbycia wizyty lekarskiej / przeprowadzenia badania na obecność SARS-CoV-2 

lub zajęcia miejsca w przestrzeni odizolowanej (tzw. izolatki). W tym czasie osoby te nie mogą 

korzystać z pomieszczeń wspólnych, tj. korytarzy, aneksów kuchennych i kuchni udostępnionych 

poza ich pokojem/składem, pralni, palarni, lektoriów. Osoby, które zostają skierowane do odbycia 

kwarantanny po przekroczeniu granic Rzeczpospolitej Polskiej, są zobowiązane o poinformowaniu  

o tym fakcie administracji domu studenckiego.  

Skierowanie na badania na wykrycie wirusa SARS-CoV-2  

Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego otrzyma skierowanie na badania na wykrycie obecności 

wirusa SARS-CoV-2, powinien udać się na badania indywidualnym środkiem transportu. Przy 

opuszczaniu pokoju w celu odbycia wizyty lekarskiej / przeprowadzenia badania na obecność SARS-

CoV-2 lub zajęcia miejsca w przestrzeni odizolowanej (tzw. izolatki) mieszkaniec domu studenckiego 

powinien zachować daleko idące środki ostrożności, tzn. zakryć szczelnie usta i nos oraz w miarę 

możliwości nie dotykać powierzchni budynku. 

Postępowanie w razie wystąpienia objawów ostrej infekcji dróg oddechowych lub stwierdzenia 

zakażenia SARS-CoV-2 

W przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego objawów ostrej infekcji dróg 

oddechowych powinien on udać się indywidulanym środkiem transportu do najbliższego oddziału 

zakaźnego. Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego nie może dotrzeć do szpitala indywidualnym 

transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają 

możliwość zlecenia dla danej osoby transportu sanitarnego. O udaniu się przez mieszkańca domu 

studenckiego na oddział zakaźny powinna niezwłocznie zostać powiadomiona administracja domu 

studenckiego. 

 



 

Osoba, u której potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu), ma 

obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do administracji domu studenckiego. W zależności 

od stanu zdrowia taka osoba zostanie skierowana do izolatorium miejskiego bądź do szpitala. 

Zasady kwarantanny lub pobytu w izolatce 

Mieszkaniec domu studenckiego odbywający kwarantannę lub przebywający w izolatce 

samodzielnie odpowiada za własne wyżywienie (wskazane jest zamawianie posiłków oraz zakupów 

z dowozem) i ponosi jego koszty. Mieszkaniec domu studenckiego odbywający kwarantannę lub 

przebywający w izolatce wskazuje spośród mieszkańców domu studenckiego osobę odpowiedzialną 

za przeniesienie wyżywienia (zakupów, posiłków) z portierni pod pokój danego mieszkańca. W razie 

braku możliwości wskazania takiej osoby zostaje ona wskazana przez Radę Mieszkańców. 

Wytypowana osoba musi wyrazić zgodę na wskazanie jej przez Radę Mieszkańców. 

Administracja domu studenckiego, na prośbę mieszkańca, potwierdza w wybranej formie 

dokumentowej fakt odbywania przez mieszkańca domu studenckiego kwarantanny lub przebywanie 

w izolatce w celu ustalenia sposobu odbywania zajęć. Po zakończeniu okresu izolacji, 

w pomieszczeniach odizolowanych przeprowadzane jest sprzątanie oraz dezynfekcja powierzchni 

dotykowych. 

Pokój mieszkalny, w którym jest zakwaterowana osoba, u której potwierdzono zakażenie, zostaje 

wyłączony z użytku na min. 48 godzin i zdezynfekowany. W przypadku wykluczenia kontaktu 

współmieszkańca z osobą zarażoną informuje się go o braku możliwości korzystania z pokoju 

i rekomenduje pozostanie w miejscu, w którym aktualnie przebywa. W przypadku braku takiej 

możliwości zapewnia się pokój zastępczy. 

O wszelkich przypadkach kwarantanny, potwierdzenia zarażenia i izolacji kierownik domu 

studenckiego powiadamia władze UJ oraz stację sanitarno-epidemiologiczną i w porozumieniu z nią 

określa dalsze kroki postępowania, na które może składać się: 

 podjęcie działań w kierunku transportu zakażonej osoby do szpitala lub izolatorium, 

 ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba zarażona/z objawami 

zarażenia do momentu izolacji oraz przeprowadzenie rutynowego sprzątania tych miejsc 

oraz pokoju tej osoby wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych, 

 ustalenie listy osób, z którymi zakażona osoba kontaktowała się do momentu izolacji, 

 wdrożenie dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

Złamanie zasad odbywania kwarantanny podlega karom określonym w odrębnych przepisach oraz 

stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w domu studenckim. 

  



 
Rozdział 3 

Zgłoszenie o zachorowaniu 

Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów 

W przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej należy: 

 pozostać w miejscu pobytu i  
 skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ lub zadzwonić do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej – WSSE w Krakowie: tel. 667 881 188 (alarmowy) – i przekazać informację 
o swoich objawach. 

Postępowanie w przypadku konieczności udania się do szpitala 

W przypadku konieczności udania się do szpitala należy korzystać z indywidualnych środków 
transportu – nie należy korzystać ze środków transportu zbiorowego. 

Dane szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym: 

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Jakubowskiego 2,  
tel. 12 400 20 47 lub 12 400 20 20, klinika.zakazna@su.krakow.pl 

Kontakt z osobą zakażoną 

Postępowanie w razie kontaktu z osobą zakażoną 

W przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem w celu uzyskania informacji 
o dalszym postępowaniu należy natychmiast zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej 
i powiadomić o swojej sytuacji.  

 

Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza: 

 przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą w odległości 
mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, 

 bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie 
ręki), 

 bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19  
(np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej), 

 przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej  
15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali 
konferencyjnej), 

 kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego 
obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) sąsiadujące z osobą  
z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-
19, członków załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory.  

(zródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/) 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 

 

Infolinia NFZ 

W przypadku pytań lub wątpliwości należy dzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia:  
tel. 800 190 590. 

Postępowanie studentów i doktorantów w razie wystąpienia stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 
lub skierowania na kwarantannę 

Studenci i doktoranci w przypadku zarażenia koronawirusem lub skierowania  

na kwarantannę powinni powiadomić władze uczelni poprzez adres mailowy: 

covidstudent@uj.edu.pl. 

Uczelnia nie pokrywa kosztów kwarantanny studentów/doktorantów. 

Przydatne strony 

 Teleporady – rejestr placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady-poz, 

 Stacje sanitarno-epidemiologiczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus/malopolskie2. 

 
 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/teleporady-poz
https://www.gov.pl/web/koronawirus/malopolskie2

