Załącznik
do Zarządzenia nr 25/22
z dnia 31.03.2022 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA
WIRUSA SARS-CoV-2 W SZKOLE WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
§1
Postanowienia ogólne
1. Procedura bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 w Szkole
Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, zwana dalej „Procedurą”, obowiązuje na terenie kampusu
mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195,
zwanego dalej „SWWS”, a do jej stosowania zobowiązani są wszyscy funkcjonariusze, pracownicy,
studenci, słuchacze oraz inne osoby przebywające na terenie SWWS.
2. Procedura została opracowana na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów,
wydawanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
§2
Obowiązki osób przebywających na terenie SWWS
1. Osoby przebywające na terenie SWWS w budynkach i pomieszczeniach, w których udzielane są
świadczenia medyczne, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
2. W celu ograniczenia ryzyka związanego z zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 należy zastosować
wszelkie dostępne środki.
§3
Zasady postępowania w celu zapobiegania zakażeniu i przypadku podejrzenia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 na terenie SWWS
1. W sytuacji nagłego zachorowania pomocy medycznej udziela:
1) Przychodnia Lekarska Arsmedica, ul. Babina 3 w Kaliszu - czynna w dni robocze w godzinach od
08:00 do 18:00. Po przybyciu należy zgłosić się do rejestracji. Numer tel. do placówki: 62 753 01
09, 62 580 22 52;
2) po godzinie 18:00 – pomoc doraźna przy ul. Poznańskiej 79 (budynek pogotowia ratunkowego).
Numer tel. do placówki: tel. 62 765 16 54;
3) oddział ratunkowy SOR – ul. Poznańska 79, Kalisz;
4) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, nr tel.: 62 7677619,
62 7677621, 62 7677610, czynna w dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:00.
2. W soboty, niedziele i święta oraz po godzinie 15:00, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym dostępny jest numer alarmowy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu: 660 499 682.
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