
Każdy przypadek: (1) zakażenia SARS-CoV-2, (2) kontaktu z osobą zakażoną lub (3) każde podejrzenie zakażenia,
wśród studentów i pracowników UMW (zarówno szczepionych jak i nieszczepionych) 

musi zostać zgłoszony za pośrednictwem odpowiedniego formularza !

W a ż n e  i n f o r m a c j e :
IZOLACJA: Odosobnienie osoby zakażonej (lub podejrzewającej u siebie zakażenie) SARS-CoV-2 w celu uniemożliwienia transmisji wirusa na inne osoby; 
Izolacja trwa 10 dni, jeśli nie pojawiły się objawy COVID. O zakończeniu izolacji decyduje lekarz POZ. Podczas izolacji można brać udział w nauce/pracy 
zdalnej, jeśli stan zdrowia na to pozwala. Podczas izolacji bezwzględnie nie można uczestniczyć w zajęciach w bezpośrednim kontakcie. 
Zajęcia należy odrobić po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.
KWARANTANNA: Odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, trwające 10 dni od kontaktu wysokiego ryzyka (patrz: poniżej; w 
przypadku zamieszkiwania z osobą zakażoną, czas kwarantanny to czas izolacji chorego + 7 dni); Podczas kwarantanny można brać udział w nauce/pracy 
zdalnej. Podczas kwarantanny bezwzględnie nie można uczestniczyć w zajęciach w bezpośrednim kontakcie. Zajęcia należy odrobić po uzgodnieniu z 
prowadzącym zajęcia.
KWARANTANNA*: kwarantanna wewnątrzuczelniania = zawieszenie udziału w zajęciach/pracy stacjonarnej ograniczony do UMW.
SAMOOBSERWCJA: monitorowanie stanu zdrowia i objawów, stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej, dystansu społecznego i ograniczanie 
aktywności do niezbędnej. Można uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. 
KONTAKT WYSOKIEGO RYZYKA: 1.zamieszkiwanie z osobą zakażoną SARS-CoV-2, 2. bezpośredni kontakt bez zabezpieczenia z osobą zakażoną SARS-CoV-2 
(np. podanie ręki) lub kontakt z jej wydzielinami (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej), 3. kontakt dłuższy niż 15 
minut w maskach innych niż medyczne, bez zachowania dystansu społecznego, 4. każdy kontakt niezależnie od dystansu i czasu trwania z osobą z 
rozpoznanym zakażeniem SARS-CoV-2, bez środków ochrony indywidualnej (masek). 
KONTAKT NISKIEGO RYZYKA: kontakt w maskach medycznych niezależnie od czasu trwania, z zachowaniem dystansu społecznego.   

JESTEM OSOBĄ 
ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 

(ZAKAŻENIE 
POTWIERDZONE TESTEM 

PCR/ANTYGENOWYM)

MIAŁEM / MIAŁAM 
KONTAKT Z OSOBĄ 

ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

PODEJRZEWAM U SIEBIE ZAKAŻENIE 
SARS-CoV-2, OBJAWY:

Stany podgorączkowe lub gorączka, Kaszel, Duszność, Ból 
gardła, Osłabienie, Zmęczenie, Zaburzenia smaku i węchu

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:
- na bieżąco monitorują zgłoszenia zakażeń i kontaktów z zakażonymi, przygotowują raporty i statystyki; 
- informują dziekanat, opiekunów lat i  kierowników jednostek o osobach, w stosunku do których podjęto zalecenia izolacji i/lub 
kwarantanny, co jest drogą poinformowania nauczycieli i studentów o tym, w których zajęciach uczestniczyła osoba 
zakażona oraz jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności.
- odpowiadają na pytania studentów i pracowników uczelni;

adres ogólny: covid@umw.edu.pl
WYKAZ KOORDYNATORÓW: 

Natychmiastowy kontakt z lekarzem POZ/oddziału 
szpitala zakaźnego; 
W przypadku konieczności przemieszczenia się do 
placówki medycznej (szpital) ważne jest, aby nie 
korzystać z transportu publicznego i taksówek.

W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia
a) zleca wykonanie badań diagnostycznych (testu w 
kierunku wirusa SARS-CoV-2),
b) po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, kieruje 
się do:
– odbycia izolacji w warunkach domowych albo
– szpitala, w przypadku konieczności leczenia 
szpitalnego.

PO POTWIERDZENIU ZAKAŻENIA TESTEM  - ŚCIEŻKA 1

NIESZCZEPIENI: KWARANTANNA
SZCZEPIENI: KWARANTANNA*

Której długość zależy od kontynuacji kontaktu:

KWARANTANNA* tu
tylko wewnątrzuczelniana czyli zawieszenie udziału w 
pracy stacjonarnej/ zajęciach stacjonarnych na UMW
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IZOLACJA,
INFORMACJA DO WSZYSTKICH OSÓB 

Z KONTAKTU, 
PO POTWIERDZENIU TESTEM: 

ŚCIEŻKA 1

PO ZGŁOSZENIU PRZEZ FORMULARZ, ODPOWIEDNIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DALSZEGO POSTĘPOWANIA 
(IZOLACJI, KWARANTANNY) SĄ PRZESYŁANE DROGĄ MAILOWĄ; 

Jeśli decyzje administracyjne (WSSE/POZ) różnią się od otrzymanych treści lub od decyzji przedstawicieli zespołu 
ds. zarządzania kryzysowego należy o tym niezwłocznie poinformować właściwego koordynatora!

Jeśli kontakt 
nie jest 

kontynuowany
TRWA 5 dni od 
daty kontaktu

Jeśli kontakt 
TRWA

(=np. wspólne mieszkanie)
obejmuje 12 dni od 

potwierdzenia 
zakażenia u osoby 

zakażonej

wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

W RAZIE POJAWIENIA SIĘ OBJAWÓW: ŚCIEŻKA 3

SAMO-
OBSERWACJA

Obszar: Osoba: e-mail

Pracownicy Administracyjni dr Katarzyna Lomper katarzyna.lomper@umw.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu dr Katarzyna Lomper katarzyna.lomper@umw.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny dr hab. Iwona Bil-Lula iwona.bil-lula@umw.edu.pl

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny lek. dent. Amadeusz Kuźniarski amadeusz.kuzniarski@umw.edu.pl

Wydział Lekarski dr Agnieszka Siennicka agnieszka.siennicka@umw.edu.pl

English Division + Erasmus dr Alicja Basiak-Rasała alicja.basiak-rasala@umw.edu.pl

IZOLACJA
+ INFORMACJA 

DO 
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