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w związku z rozprzestrzenIaniem się koronawlrusa (COVID-19)

W trosce o bezpieczeństwo całej akademickiej społecznościlgnatianum, wprowadza

ze skutkiem

natychmiastowym, następujące działania prewencyjne przeciwko

rozprzestrzen ian i u się koron awi rusa wywołującego chorobę COV| D-19

1.

z

Zgodnie

się

:

zaleceniami Głównego lnspektora Sanitarnego, rekomenduje

się

całej

spoteczności akademickiej wstrzymanie, do czasu ustabilizowania sytuacji, wszystkich

planowanych wyjazdów zagranicznych do krajów, będących ogniskiem koronawirusa
(COVlD-19), tj. Chin, Honkongu, Korei Południowej, lranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu,
Singapuru, Tajwanu oraz Włoch,
2.

Do czasu odwołania, wstrzymuje się równiez wizyty gościakademickich do lgnatianum
z ww, krajów.

3.

Ze względu na to, ze sytuacja jest dynamiczna i nie ma pewnościw jakich kierunkach
koronawirus będzie się dalej rozprzestrzeniać, zaleca się, by śledzićoficjalne komunikaty,
w szczególności podawane przez:

o
o

Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pllweb/zdrowie/wiadomosci
Ministerstwo Spraw Zagranicznych https://www.gov,pllweb/dyplomaqia/informacied

o
o

la-pod roz

u

iacvch

Głównego lnspektora Sanitarne8o https:l/eis,gov.p|/ka!Ęlorjilal(tualnosci/
Światowej organizacji zdrowia, gdzie można równiez znaleźćaktualne raporty
dotyczące liczby zarażonych na całym świecie oraz rekomendacje dla podrózujących:
https //www.wh
:

4.

o,

i

nt/emergencies/d iseases/nQvel-coron avi rus-20

]_9

Dla osób, które wróciły z terenów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem

w ciągu ostatnich 14 dni lub miały kontakt z osobą, która je odwiedziła i w przypadku
zaobserwowania

u siebie objawów typu:

gorączka, kaszel, dusznościi problemy

z

oddychaniem, zgodnie z zaleceniem GlS, taka osoba musi bezzwłocznie, telefonicznie
skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
(https://pssekrakow.pl/index.php?option=com

content&view-article&id=32&ltemid=]_2

9) lub zgłosic się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszytryb postępowania

medycznego.

5. lnformuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię
o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800190_590

6.

Całej społecznościakademickiej lgnatianum, zaleca się:

o

szczepienia ochronne przeciw grypie

-

zwłaszcza w przypadku spodziewanych

zagranicznych wyjazdów,

.

częste

i

dokładne mycie rąk wodą

z

mydłem,

a

także stosowanie środka

dezynfekującego do rąk,

o
o

podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką,
unikanie bliskiego kontaktu z osobami z objawami przeziębienia i grypy, a w przypadku
gdy samemu ma się kaszel i gorączkę unikanie kontaktu z innymi,

Całą społecznośćakademicką Ignatianum prosi się o współpracę, wyrozumlałość,racjonalne

podeiście i nieuleganie panice.
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