PROCEDURA W SPRAWIE ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA REALIZACJI PROCESU
DYDAKTYCZNEGO I DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWO - BADAWCZEJ
W OBIEKTACH ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Opracowała SEKCJA BHP

CZYM JEST KORONAWIRUS
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID- 19
Wirus przenosi się drogą kropelkową:
bezpośrednio:
zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania i mówienia,
pośrednio:
przez skażone wydzieliną przedmioty i powierzchnie

Osoba chora może zarażać już na 14 dni przed wystąpieniem objawów

CZYM JEST KORONAWIRUS
Najbardziej narażone ciężkim przebiegiem choroby są osoby powyżej 50 roku życia oraz
z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca i choroby serca.
Zaobserwowano, że rzadko zarażają się dzieci, a choroba może u nich przebiegać
bezobjawowo, ale w tym czasie zarażają inne osoby.
W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie, ciężki przebieg choroby występuje
u około 15 – 20% chorych.

CZYM JEST KORONAWIRUS
Szczepionka przeciw COVID- 19
to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię.
Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje przystąpienie do programu szczepień wszystkim
osobom, które nie mają przeciwskazań do przyjęcia szczepionki.
Obecnie zdecydowaną większość osób hospitalizowanych i ofiar koronawirusa stanawią osoby
niezaszczepione.

OBJAWY KORONAWIRUSA
Najczęściej występujące objawy zakażenia COVID-19:
gorączka,
kaszel,
duszność.

Rzadziej występujące objawy zakażenia COVID-19:
nieżyt nosa i gardła,
utrata węchu i smaku,
zaburzenia jelitowe.

W cięższych przypadkach:
 infekcja może powodować śródmiąższowe zapalenie płuc z utrudnionym oddychaniem.
Śmiertelność uzależniona jest od wariantu wirusa i cech osobniczych.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU
Często myj ręce używając mydła i wody lub używaj płynów na bazie alkoholu do dezynfekcji
rąk (minimum 60%);
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta zgiętym łokciem lub jednorazową chusteczką, którą po
użyciu wyrzuć natychmiast do zamkniętego kosza i umyj ręce wodą i mydłem, a jeśli nie masz
do nich dostępu, użyj płynu na bazie alkoholu;
Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust, szczególnie w miejscach publicznych;
Zachowaj bezpieczny dystans społeczny (1.5 metra), szczególnie z tymi, którzy kaszlą, kichają
i mają gorączkę;
Nie podawaj dłoni na powitanie;
Unikaj miejsc, w których przebywa wiele osób.

UMYJ RĘCE
po kaszlu lub kichaniu,
podczas opieki nad chorym,
przed, w trakcie i po przygotowaniu posiłku,
przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety,
kiedy ręce są widocznie zabrudzone,
po pracy ze zwierzętami lub odpadami zwierzęcymi.

Pamiętaj, że koronawirus przenosi się na klamkach, przyciskach w windzie, pieniądzach,
telefonach, koszykach w sklepie itp.

MYCIE RĄK

SKUTECZNA DEZYNFEKCJA RĄK
30 SEKUND!

NAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE MASECZKI

MASECZKA POWINNA:
być wygodna i szczelnie przylegać do twarzy
posiadać zauszniki z elastycznej gumy
składać się z wielu warstw tkaniny,
pozwalać na swobodne oddychanie,
nadawać się do prania i suszenia w pralce
bez uszkodzenia lub zmiany kształtu maseczki

UWAGA
Studenci mają obowiązek używania maseczek
na terenie całej Uczelni.
W trakcie zajęć w pracowniach komputerowych
dodatkowo należy założyć rękawiczki jednorazowe.

ŻYWNOŚĆ
Stosuj zasady bezpieczeństwa żywności:
dokładnie myj warzywa i owoce,
dokładnie gotuj mięso i jajka,
używaj oddzielnych desek i noży do krojenia surowego mięsa oraz gotowanego pożywienia,
umyj ręce między kontaktem z surowym i gotowanym pożywieniem,
nie spożywaj mięsa pochodzącego z niewiadomego źródła.

JAK BEZPIECZNIE ROBIĆ ZAKUPY
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by do sklepów chodziły tylko osoby zdrowe: ktoś kto
kaszle lub kicha powinien zrobić zakupy przez Internet lub poprosić o przyniesienie
sprawunków kogoś z rodziny.
stosuj się do zasad określonych w sklepach, co do ograniczenia ilości osób wewnątrz oraz
dezynfekcji rąk przed wejściem,
zasłaniaj usta oraz nos podczas kasłania i kichania,
unikaj zatłoczonych miejsc,
zachowaj bezpieczny odstęp od innych kupujących,
używaj jednorazowych rękawiczek lub foliowych torebek do pakowania pieczywa, orzechów,
słodyczy i innych produktów sprzedawanych luzem,
jeśli to możliwe, staraj się płacić przy użyciu karty płatniczej.

ZASADY OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Zaszczep się przeciwko COVID- 19 w pierwszym możliwym terminie,
Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób, nawet jeśli nie wydają się chore,
Noś maskę zakrywającą usta i nos szczególnie w pomieszczeniach lub gdy zachowanie
dystansu nie jest możliwe,
Często myj ręce,
Unikaj dotykania oczu, ust i nosa,
Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu,
Staraj się przebywać w otwartych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikaj
zamkniętych przestrzeni. Gdy jesteś w pomieszczeniu, jeśli jest taka możliwość, otwórz okno
Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni,
Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych,
Regularnie myj i dezynfekuj powierzchnie dotykowe,
Jeśli źle się czujesz, zostań w domu,
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy.

INFORMACJE OGÓLNE
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które wykazują objawy infekcji, przebywają w domu z osobą

odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją
w warunkach domowych.
 Uczestnicy/opiekuni prawni uczestnika zajęć przed przyjściem/przyjazdem na Uczelnię zobowiązani są we

własnym zakresie dokonać pomiaru temperatury i w przypadku występowania objawów choroby
infekcyjnej dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni) pozostać w domu, informując o tym
telefonicznie lub mailowo właściwy Dziekanat/Kolegium Szkoły Doktorskiej lub Kierownika właściwego
Uniwersytetu.
 Zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki jest obowiązkowe we wszystkich przestrzeniach wspólnych,

w tym również w trakcie zajęć dydaktycznych.
 Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są prowadzący zajęcia oraz studenci i doktoranci w trakcie

wypowiedzi.

INFORMACJE OGÓLNE
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 Zajęcia i spotkania w niewielkich grupach (do 5 osób) mogą odbywać się bez zakrywania ust i nosa pod

warunkiem wyrażenia zgody wszystkich osób uczestniczących.
 Na

terenie Uczelni należy unikać tworzenia się grup - czekając na wejście do sali,
a także na przerwach między zajęciami uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania odpowiedniego
dystansu społecznego, zakrycia ust i nosa.

 W pomieszczeniach, w których będą się odbywać zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż

uczestnicy zajęć.
 Wchodząc na salę uczestnicy zajęć zobowiązani są zdezynfekować ręce (zgodnie z obowiązującą procedurą

dezynfekcji rąk).
 Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 We wskazanym miejscu, gdzie uczestnicy zajęć pozostawiają swoje rzeczy osobiste, może jednorazowo

przebywać kilka osób, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego oraz zakrycia nosa i ust.

INFORMACJE OGÓLNE
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
 Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do dezynfekcji przedmiotów używanych wspólnie (sprzęt

sportowy, pomoce dydaktyczne itp.), jeżeli nie są to materiały jednorazowe.
 Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są regularnie wietrzyć salę w trakcie, pomiędzy i po zakończeniu

zajęć, a jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają, okna winny być uchylone przez cały czas.
 Należy dbać o zachowanie reżimu sanitarnego, w tym częstego mycia rąk i utrzymania higieny

w pomieszczeniach.
 W przypadku pojawienia się niepokojących objawów konieczny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym

– numer alarmowy: 112.
 W razie potrzeby kontaktu ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną należy dzwonić na infolinię:

+48 22 25 00 115

PAMIĘTAJ!
W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów – pozostań
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi
metodami zdalnej komunikacji.
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony
w określonym terminie), ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia,
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent – również Ty – może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób
w poczekalni.

KWARANTANNA

NIE KŁAM RATOWNIKOM
BĄDŹ SZCZERY!
Od tego, czy powiesz prawdę, zależy zdrowie
i życie wielu osób!
Ratownik po kontakcie z osobą zakażoną
zostaje poddany kwarantannie i nie może
udzielać pomocy.
To samo dotyczy personelu szpitalnego.

Problem hejtu na pewno jest Wam znany tak jak zapewne spotkaliście się
z dyskryminacją, wykluczeniem i zastraszaniem w życiu prywatnym lub
w środowisku pracy.
W dobie pandemii problem ten nasilił się, dotykając całych grup zawodowych: medyków,
nauczycieli, górników, a także ich rodzin.
Celem akcji „Pracuję, nie hejtuję” jest zwrócenie uwagi na poważny problem społecznopsychologiczno-prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników w związku
z epidemią koronawirusa oraz zainicjowanie skutecznych działań antydyskryminacyjnych.

PODSTAWY PRAWNE
PREZENTACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA NA PODSTAWIE INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH NA
STRONACH:
1. Ministerstwo Edukacji i Nauki „Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii” z dnia 29.09.2021 r.
2. Główny Inspektor Sanitarny (www.gis.gov.pl);
3. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (www.gov.pl );
4. Dziennik Ustaw (www.dziennikustaw.gov.pl);
5. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2021;

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

