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Informacja w sprawie postępowania w przypadku zarażenia lub podejrzenia 

zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 

 

 

1. Każdy pracownik, student, doktorant, słuchacz studiów podyplomowych oraz 

osoba prowadząca zajęcia ze studentami na podstawie umów cywilnoprawnych 

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – wszystkie ww. osoby są zobowiązane do: 

 

a) przekazania informacji o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 lub o fakcie objęcia 

kwarantanną lub izolacją na adres mailowy: infocovid19@cybis.asp.waw.pl  

 

b) przekazania informacji o podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2  

w związku z kontaktem z osobą zarażoną, podania kontaktu do osoby zarażonej  

oraz poinformowania o okolicznościach kontaktu z osobą zarażoną na adres 

mailowy: infocovid19@cybis.asp.waw.pl  

 

c) przekazania informacji o fakcie zakończenia kwarantanny lub izolacji na adres 

mailowy: infocovid19@cybis.asp.waw.pl  

 

2. Ww. informacja przekazywana na adres mailowy: infocovid19@cybis.asp.waw.pl  

powinna zawierać: 

 

a) imię i nazwisko zgłaszającego zarażenie lub zgłaszającego podejrzenie zarażenia 

wirusem SARS-CoV-2 

b) miejsce pracy / wydział / jednostkę organizacyjną Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie 

c) miejsce i datę kontaktu z innymi osobami na terenie Akademii Sztuk Pięknych  

w Warszawie 

d) miejsce kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 

e) dane kontaktowe osób, z którymi osoba zgłaszająca zetknęła się w ciągu dnia 

zgłoszenia 

f) dane kontaktowe pracowników, studentów, wykładowców, z którymi osoba 

zgłaszająca miała styczność na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  

w ciągu ostatnich 14 dni 

 

3. Każdy pracownik, student, doktorant, słuchacz studiów podyplomowych oraz 

osoba prowadząca zajęcia ze studentami na podstawie umów cywilnoprawnych 

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – wszystkie ww. osoby są zobowiązane 

przekazać informację o: 

 

- zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 

- podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z kontaktem z osobą  

  zarażoną wirusem SARS-CoV-2 

- fakcie objęcia kwarantanną lub izolacją  

 

drogą mailową na adres: infocovid19@cybis.asp.waw.pl 

telefonicznie:  

do Pana Kanclerza Michała Leszczyńskiego: tel. kom. 515 063 766 

do Pana Krzysztofa Zamajtysa - Głównego specjalisty ds. BHP:   

                                            tel. kom. 609 235 920 lub 502 551 016 
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Informacja o dodatkowych zasadach postępowania, mających na celu zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie: 

 

1. Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz osoby prowadzące 

zajęcia ze studentami na podstawie umów cywilnoprawnych są zobowiązani do: 

niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo Dziekana Wydziału o: 

  

a) zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 lub fakcie objęcia kwarantanną lub izolacją 

 

b) podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z kontaktem z osoba 

zarażoną, podaniu kontaktu do osoby zarażonej oraz okolicznościach kontaktu  

z osobą zarażoną 

 

2. Pracownicy uczelni są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania 

telefonicznie i mailowo kierownika jednostki organizacyjnej ASP w Warszawie o:  

 

a) zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 lub fakcie objęcia kwarantanną lub izolacją 

 

b) podejrzeniu zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z kontaktem z osoba 

zarażoną, podaniu kontaktu do osoby zarażonej oraz okolicznościach kontaktu  

z osobą zarażoną 

 

3. Dziekan Wydziału oraz Kierownik jednostki organizacyjnej ASP w Warszawie 

zobowiązani są do przekazania niezwłocznie na adres mailowy: 

infocovid19@cybis.asp.waw.pl informacji o: 

 

a) zarażeniu pracownika, studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych oraz 

osoby prowadzącej zajęcia ze studentami na podstawie umów cywilnoprawnych 

wirusem SARS-CoV-2 lub fakcie objęcia ww. osoby kwarantanną lub izolacją 

 

b) podejrzeniu zarażenia pracownika, studenta, doktoranta, słuchacza studiów 

podyplomowych oraz osoby prowadzącej zajęcia ze studentami na podstawie umów 

cywilnoprawnych wirusem SARS-CoV-2 w związku z kontaktem z osoba zarażoną, 

podaniu kontaktu do osoby zarażonej oraz okolicznościach kontaktu z osobą 

zarażoną 

 

 

 

Główny specjalista ds. BHP, Inspektor ds. ppoż. 

 

 

                                                                        Krzysztof Zamajtys 
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