Procedury stosowane w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych
w zawiązku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
i sprecyzowanie działań prewencyjnych

Wprowadzenie procedur nadzoruje Dyrektor Administracyjny PJATK.

I Postanowienia ogólne
1. Do uczelni mają wstęp tylko pracownicy, studenci i goście bez objawów infekcji górnych
dróg oddechowych.
2. Wzbroniony jest wstęp dla osób przebywających na kwarantannie. Dotyczy to również
domowników osób przebywających na kwarantannie.
3. Przez objawy infekcji dróg oddechowych rozumie się:
a. podwyższoną temperaturę ciała
b. ból gardła
c. kaszel
d. duszności i problemy z oddychaniem
e. a także: ból głowy i mięśni, uczucie wyczerpania, brak apetytu, zaburzenia
węchu/smaku.
4. Na terenie uczelni ogranicza się do minimum przebywanie osób z zewnątrz.
a. pobyt tych osób jest rejestrowany
b. przebywają tylko w wyznaczonych miejscach
c. przestrzegają obowiązujących wymagań sanitarnych.
II Higiena i dezynfekcja
1. Studenci i pracownicy uczelni są zobowiązani do przestrzegania najwyższych
standardów higienicznych.
2. Obowiązuje regularne mycie lub odkażanie rąk po przyjściu do uczelni, przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety. W wielu miejscach rozwieszono instrukcje sposobu mycia rąk.
3. Obwiązuje ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust
i nosa.
4. Obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic, co najmniej w przestrzeniach
komunikacyjnych, poza budynkami na terenie będącym własnością lub
administrowanym przez PJATK. Zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic w salach
wykładowych i laboratoriach.
5. Przy każdym wejściu do budynku PJATK zainstalowano dozownik z płynem
odkażającym do rąk.
6. Szczególnie w przestrzeniach komunikacyjnych zaleca się zachowanie dystansu
(min. 1,5 m).
7. Przy wejściach do budynków dydaktycznych sprawdzana jest temperatura ciała
i prowadzona jest rejestracja osób wchodzących.
8. Serwis sprzątający prowadzi dezynfekcję wskazanych elementów stałych sal
dydaktycznych, korytarzy i WC.

Dotyczy to np.: klamek, poręczy, wyłączników prądu, itp.
9. Szczególnie należy zabezpieczyć i dezynfekować klawiatury komputerowe.
10. Sale dydaktyczne mają być regularnie wietrzone, po każdych zajęciach.
11. Zaleca się indywidualne stosowanie rękawic jednorazowych.
12. Zapewniono, przy wejściu do każdego budynku, pojemnik na zużyte jednorazowa
maseczki i rękawice.
III Organizacja pracy uczelni
1.
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Praca dydaktyczna w uczelni odbywa się zgodnie z planem zajęć.
Zaleca się maksymalne ograniczenie ruchu studentów w ciągach komunikacyjnych.
Jeśli to możliwe, na przerwach, studenci powinni zostać w salach.
Studenci i wykładowcy mają ograniczyć do niezbędnego minimum akcesoria
przynoszone na zajęcia.
Należy unikać wymiany utensyliów między studentami.
W ewentualnych kolejkach do: dziekanatu, biblioteki, bufetu należy zachować
wymagany odstęp 1,5 m.
W szatni pozostawiamy tylko ciężkie okrycia wierzchnie.
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie okazje do gromadzenia się
pracowników, kadry dydaktycznej i studentów.
Ze względów sanitarnych przebywanie w bufecie, poza konsumpcją, jest zabronione.

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia o zakażeniu
1. W uczelni zorganizowano izolatorium dla osób, u których pojawiły się objawy zbliżone
do SARS-CoV-2.
2. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki
organizacyjnej PJATK telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania
wywołanego wirusem SARS-CoV-2.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej PJATK zobowiązany jest przekazać informację
o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki do administracji uczelni.
4. Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARSCoV-2 dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów
podyplomowych. Informacja powinna być przekazana odpowiednio właściwemu:
a. kierownikowi studiów doktoranckich – w przypadku uczestników studiów
doktoranckich;
b. kierownikowi jednostki dydaktycznej – w przypadku studentów;
c. kierownikowi jednostki organizacyjnej – w przypadku słuchaczy studiów
podyplomowych.
5. Dyrektorzy i kierownicy, o których mowa wyżej, zobowiązani są przekazać informacje
bez zbędnej zwłoki do administracji uczelni.
6. Pomiar temperatury, powyżej 38 stopni jest podstawą do skierowania do izolatorium.
7. W przypadku innych objawów: podstawą do skierowania do izolatorium są, co najmniej
trzy objawy opisane w dziale I pkt 3.
8. Po izolacji należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. W przypadku braku
możliwości kontaktu z lekarzem rodzinnym, należy skontaktować się z Powiatową Stacją

Sanitarno-Epidemiologiczną.
o dalszych procedurach.
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V Postanowienia końcowe
1. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostały
opisane w Zarządzeniu Rektora PJATK z dnia 9 października 2020 r.
2. Obowiązują również aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3. Infolinia PSSE dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115.
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