Zasady korzystania z domów studenckich w czasie
zagrożenia epidemiologicznego COVID-19
1. Na terenie domów studenckich obowiązuje zakaz przebywania osób tam
niezakwaterowanych, z wyłączeniem osób pomagających mieszkańcowi we
wnoszeniu/wynoszeniu rzeczy osobistych podczas kwaterowania/wkwaterowania z domu
studenckiego (jedna osoba na mieszkańca).
2. Mieszkańcy domów studenckich są zobowiązani do osłaniania ust i nosa w przestrzeniach
wspólnych i zachowywania odległości co najmniej 1,2 m, a także do regularnych
dezynfekcji dłoni.
3. Wprowadza się ograniczenia dotyczące liczby osób mogących przebywać w tym samym
czasie w pomieszczeniach wspólnych:
a) kuchnie: 1 osoba na kuchenkę (z wyłączeniem mieszkańców tego samego pokoju
lub składu w DS-ach w Gnieźnie lub Osiedlu Studenckim w Słubicach);
b) pralnie/suszarnie: maksymalnie 2 osoby w pomieszczeniu;
c) winda:1 osoba lub mieszkańcy jednego pokoju;
d) siłownia: zamknięta do odwołania;
e) salki klubowe, salki telewizyjne: zamknięte do odwołania.

Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów bądź kontaktu
z osobą zakażoną
1. Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego:
a) zauważy u siebie niepokojące objawy (gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności
i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata smaku i węchu);
b) miał kontakt z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa SARS-Cov-2;
powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższą Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną oraz powiadomić o tym fakcie administrację domu studenckiego.
2. Od momentu zauważenia u siebie objawów charakterystycznych dla COVID-19,
mieszkaniec DS-u jest zobowiązany do pozostania w swoim pokoju i nieopuszczania go
do momentu uzyskania instrukcji postępowania wydanej przez powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną/lekarza POZ.
3. O wszelkich zaleceniach co do sposobu działania student powinien na bieżąco
informować kierownika domu studenckiego.
4. O wszelkich przypadkach kwarantanny, potwierdzenia zarażenia, izolacji kierownik DS
powiadamia Prorektora ds. kadr i rozwoju.

Kwarantanna
Od momentu zalecenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną/lekarza POZ
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 przestrzeni ogólnodostępnej (pomieszczeń wspólnych,
tj. korytarzy, kuchni, pralni, itp.).

Skierowanie na badania na wykrycie wirusa SARS-CoV-2
1. Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego otrzyma skierowanie na wykonanie testu w
kierunku SARS-CoV-2, powinien udać się na badania indywidualnym środkiem
transportu lub pieszo.
2. 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. osłonić szczelnie usta i nos oraz w miarę możliwości nie dotykać powierzchni
w budynku.

Postępowanie w razie wystąpienia objawów ostrej infekcji dróg oddechowych
lub stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2
1. W zależności od stanu zdrowia lekarz POZ lub lekarz SOR zdecyduje o pozostaniu
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w izolacji domowej – przekwaterowanie do izolatorium (nie dotyczy to studentów
mieszkających w pokojach jednoosobowych z węzłem sanitarnym) lub skieruje na
leczenie szpitalne. W czasie izolacji domowej nie wolno opuszczać zajmowanego pokoju,
wychodzić do sklepu czy do lekarza, przyjmować gości.
Student, u którego potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2 (pozytywny wynik
testu) ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do administracji domu
studenckiego. Zobowiązany jest również do sporządzenia listy osób z bliskiego kontaktu,
z
ostatnich
3-5 dni licząc od daty wystąpienia objawów.
W przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego objawów ostrej infekcji dróg
oddechowych i pogorszenia się stanu zdrowia, powinien on udać się indywidulanym
środkiem transportu do najbliższego oddziału zakaźnego.
Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego nie może dotrzeć do szpitala indywidualnym
transportem, lekarz POZ (w ramach teleporady) lub Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna zlecą dla danej osoby transport sanitarny.
W sytuacjach krytycznych należy wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do
najbliższego oddziału zakaźnego, informując dyspozytora o tym, że chory przebywa
w izolacji domowej.

Zasady kwarantanny lub pobytu w izolatce
1. Mieszkaniec domu studenckiego odbywający kwarantannę lub przebywający w izolacji
domowej jest zobowiązany do zadbania o wyżywienie we własnym zakresie (wskazane
jest zamawianie posiłków oraz zakupów z dostawą) i na swój koszt. W tym przypadku
chory wskazuje spośród mieszkańców osobę odpowiedzialną za przeniesienie
wyżywienia, zakupów z portierni pod pokój.
2. Mieszkaniec domu studenckiego odbywający kwarantannę lub przebywający w izolacji
domowej, który nie ma możliwości wskazania osoby zajmującej się w jego imieniu i na
jego koszt zaopatrzeniem, winien ten problem zgłosić w administracji domu studenckiego,
która zapewni mu wyżywienie oraz podstawowe zaopatrzenie. Koszt wyżywienia
i zakupów zostanie doliczony do opłaty za zajmowane miejsce w DS.
Złamanie zasad odbywania kwarantanny podlega karom określonym w odrębnych przepisach
oraz stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w domu studenckim.

Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza czy
pozostają w miejscu zgłoszenia odbywania kwarantanny. W tym przypadku Policja może
wejść do DS-u bez zgody Rektora.
Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słubicach: tel. 668 857 072

Sprawy nie wymagające osobistego kontaktu z pracownikami administracji Osiedla
Studenckiego, są zobowiązani do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
email- dsslubice@amu.edu.pl
Tel. 61 829 6902, 61 829 6903
W przypadku osobistego kontaktu z pracownikami domu studenckiego mieszkańcy są
zobowiązani do osłaniania ust i nosa.

