Komunikat Dziekana
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 10 października 2020 r.
Obowiązujące przepisy i wprowadzone procedury dotyczące postępowania w okresie
zagrożenia COVID-19.

Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów – podejrzenia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2
W przypadku wystąpienia objawów takich jak:
•

Podwyższona temperatura (powyżej 38°C), kaszel, duszności i kłopoty z
oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata smaku i węchu
pracownik/doktorant/student WFAIS ma

•
•
•

pozostać w miejscu pobytu
zawiadomić telefonicznie lub mailowo bezpośredniego przełożonego (kierownika
zakładu, dyrektora instytutu bądź dziekana)
skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ lub zadzwonić do najbliższej stacji
sanitarno-epidemiologicznej (WSSE w Krakowie: 667 881 188 (alarmowy)) i
przekazać informację o swoich objawach

Informacje o złym samopoczuciu pracownika/doktoranta i jego samoizolacji/skierowaniu na
kwarantannę lub/i jego czasowym zwolnieniu z pełnienia obowiązków, kierownicy
jednostek organizacyjnych zobowiązani są przekazać na adres covid.fais@uj.edu.pl.
Na adres covid.fais@uj.edu.pl przekazywane są także decyzje kierowników jednostek
organizacyjnych skierowujących pracowników administracji do czasowej pracy zdalnej.
Decyzja taka powinna jasno wskazywać okresy, w których pracownik świadczy pracę zdalnie
oraz – w razie potrzeby - podawać nazwisko osoby zastępującej
Obowiązek informowania o podejrzeniu zakażenia lub potwierdzonym zakażeniu spoczywa
także na doktorantach i studentach Wydziału, którzy stosowną informację przekazują
opiekunowi/kierownikowi studiów lub dyrektorowi szkoły doktorskiej/dziekanowi.
Przełożeni studentów i doktorantów raportują te informacje na adres covid.fais@uj.edu.pl.
Apeluję do wszystkich Państwa – Pracowników, Doktorantów i Studentów o racjonalne
podejście do sytuacji wzrastającej dynamiki epidemii i dobrą wolę. Dbajmy o siebie
nawzajem, informujmy się o możliwości bycia bezpośrednio narażonym na zakażenie; w
razie złego samopoczucia i objawów infekcji - informujmy osoby, z którymi mieliśmy w
ostatnim tygodniu bezpośredni kontakt; w miarę możliwości - odbywajmy zajęcia zdalnie.
Pamiętajmy o obowiązującym rygorze niegromadzenia się w pomieszczeniach budynku
WFAIS (zajęcia dydaktyczne nie mogą odbywać się bezpośrednio w grupach 20 i więcej

osobowych). Komunikację z sekretariatami odbywajmy za pośrednictwem telefonu lub emaili; zwracajmy uwagę na stałą dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywały się zajęcia
(zgłoszenia w tej sprawie przyjmują pracownicy portierni).
Zasady korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu w okresie trwającej pandemii zostały
szczegółowo omówione w komunikacie Kanclerza UJ z 30 września br.
(https://www.uj.edu.pl/koronawirus//journal_content/56_INSTANCE_M9wB5mYWU7Dt/10172/146213076)
Przypominam, że w przestrzeni publicznej (w całym budynku WFAIS) obowiązuje nakaz
zasłaniania ust i nosa oraz dystansowania się.
Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego,
kwarantanny pracowników bądź grup studenckich, dziekan wydziału może podjąć decyzję o
przejściu z nauczania mieszanego na nauczanie wyłącznie zdalne.

Z życzeniami dobrego zdrowia i spokojnej pracy,
Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak, Dziekan WFAIS UJ

