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Zał.nr5  do Aneksu nr 1 z dn. 22.06.2020 r. 

do Regulaminu korzystania 

z przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - 

Domu Sąsiedzkiego (DS) na Ulrychowie 

 

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2 u użytkownika lub pracownika Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie 

 

1. W budynku Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie  wyznaczony został pokój nr 1 znajdujący się obok 
łazienki za pokojem kadry administracyjnej (mała sala), który w razie wystąpienia podejrzenia 
zakażenia koronawirusem pełnić będzie rolę miejsca izolacji takiej osoby/osób do czasu przyjazdu 
służb sanitarno-epidemiologicznych.  

 
2. Pomieszczenia do izolacji osoby/osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem są wyposażone                

w wodę pitną, termometr, informacje dotyczące postępowania oraz numery kontaktowe do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, a także dyżurnego pracownika DS na Ulrychowie. 

 
3. W razie zaistnienia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub złego samopoczucia wskazującego na 

objawy zakażenia, użytkownik za pomocą telefonu będzie mógł poinformować o tym fakcie 
dyżurującego pracownika, który udzielając informacji skieruje użytkownika do pokoju izolacji oraz 
wezwie służby sanitarno-epidemiologiczne - WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79, tel. 502-171-171 
lub GSSE w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 1  tel. 602-220-181. 

 
4. W przypadku pracowników DS na Ulrychowie postępowanie jest analogiczne. 

 
5. Upoważniony pracownik DS na Ulrychowie dysponuje danymi osób (imię i nazwisko, telefon 

kontaktowy), z którymi osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem miała kontakt na terenie DS. 
na Ulrychowie , które w razie potrzeby może niezwłocznie udostępnić służbom sanitarno-
epidemiologicznym. 

 
6. Dyżurujący upoważniony pracownik DS na Ulrychowie po skontaktowaniu się ze służbami 

medycznymi i sanitarno-epidemiologicznymi zobowiązany jest do zastosowania w porozumieniu                
z przełożonym wytycznych otrzymanych od ww. służb. 

 
7. Po zaistnieniu sytuacji, o której mowa w pkt. 5 po zastosowaniu wszystkich wytycznych i opuszczeniu 

budynku przez osobę z podejrzeniem zakażenia, pokój izolacji zostaje niezwłocznie wywietrzony oraz 
zdezynfekowany. Dodatkowo zapobiegawczo cały budynek MAL zostanie zdezynfekowany, 
wywietrzony oraz wyłączony z użytkowania na 24h chyba, że służby sanitarno-epidemiologiczne 
zalecą inne działania. 
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