
Instrukcja 

postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem 

u studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
1. Na terenie Uniwersytetu i w innych obiektach, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne 

mogą przebywać studenci i doktoranci oraz inni uczestnicy procesu kształcenia, którzy:  

1) nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,  

2) nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach 

domowych,  

3) nie są objęci kwarantanną lub izolacją. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, 

studenci, doktoranci i inni uczestnicy procesu kształcenia powinni pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub 

lekarzem POZ.  

3. Studenci, doktoranci oraz inni uczestnicy procesu kształcenia zobowiązani są do 

niezwłocznego powiadomienia Uniwersytetu w sytuacji:  

1) stwierdzenia zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2,  

2) otrzymania decyzji dotyczącej izolacji lub objęcia leczeniem zamkniętym - wraz ze 

wskazaniem terminu,  

3) objęcia kwarantanną z powodu kontaktu bezpośredniego lub kontaktu osób zamieszkujących 

we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zakażoną, przesyłając informację o zaistniałej 

sytuacji mailowo na adres dziekanatu lub prodziekana ds. studenckich lub sekretariatu szkoły 

doktorskiej.  

W przypadku przekazania Uniwersytetowi informacji o infekcji lub kwarantannie, w celu 

przeprowadzenia wewnętrznego dochodzenia epidemicznego i ograniczenia rozprzestrzeniania się 

epidemii dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f 

oraz art. 9 ust. 1 lit. i RODO.  

4. Raport o liczbie osób zakażonych oraz objętych kwarantanną dziekanat i sekretariat szkoły 

doktorskiej przekazuje w systemie cotygodniowym (w każdy poniedziałek) odpowiednio do 

Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich - dla wydziałów części toruńskiej i Działu Rekrutacji i 

Spraw Studenckich Collegium Medicum - dla wydziałów części bydgoskiej. 

5. Kanclerz raportuje odpowiednim organom o sytuacji epidemicznej dotyczącej studentów i 

doktorantów. 

6. W przypadku stwierdzenia zakażenia studenta, doktoranta lub nauczyciela akademickiego 

odbywających zajęcia stacjonarne grupa lub grupy zajęciowe przechodzą w tryb nauczania 

zdalnego na okres minimum 10 dni od daty ostatniego wspólnego kontaktu w grupie.  

7. Nieobecność studenta lub doktoranta na zajęciach stacjonarnych spowodowana kwarantanną 

traktuje się jako nieobecność usprawiedliwioną z obowiązkiem odrobienia lub zaliczenia zajęć.  

8. Student lub doktorant ustala z prowadzącym zajęcia możliwość i formę odrobienia lub 

zaliczenia zajęć.  

9. Uruchamia się dla studentów i doktorantów (po dokonaniu identyfikacji na podstawie numeru 

albumu):  

1) pomoc psychologiczną czynną we wtorki i czwartki w godz. 16-18, tel. 502 695 564,  

2) infolinię dla studentów zagranicznych w sprawie pomocy lekarskiej (teleporady): 501 102 

461. 


