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R-BP-SOP.014.9.2.2020 

 

KOMUNIKAT NR 2/2020 

REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 
z dnia 26 lutego 2020 r. 

 

w sprawie sytuacji epidemiologicznej - koronawirus 

 

Wobec napływających informacji o kolejnych stwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem  

w Europie i publikowanymi w tej sprawie komunikatami medialnymi zwracam się z uprzejmą prośbą  

o zapoznanie się z poniższą wiadomością. 

 

Zaleca się na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz innych służb 

i stosować bezwzględnie do ich zaleceń, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice. 

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ 

 

Osobom, które w ciągu kilkunastu ostatnich dni przebywały we  Włoszech - zwłaszcza na północy,  

w rejonie Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilia Romana, Lacjum - zalecam szczególną 

ostrożność oraz obserwację swojego organizmu. Należy ograniczyć bieżącą aktywność i kontakty do 

niezbędnego minimum. Jakiekolwiek negatywne oznaki i dolegliwości, szczególnie ze strony układu 

oddechowego powinny być natychmiastowym sygnałem, by zgłosić się do szpitala przy ul. Koszarowej 5 

we Wrocławiu. 

 

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania 

do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, 

Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. 

 

Zasady postępowania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa 

Osoby, które odbyły podróż do regionów, w których odnotowano przypadki zakażenia koronawirusem, 

oraz które zidentyfikowały u siebie niepokojące objawy, takie jak kaszel, duszności, gorączka, bóle mięśni, 

zachęcamy do szpitala przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu.  

 

 wskazówki dla osób wracających z północnych Włoch: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-

glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/,  

 zalecany sposób postępowania w sytuacji ryzyka zakażenia: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-

zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/,   

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/
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 przypominamy również o podstawowych środkach, które mogą Państwo zastosować w celu 

zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą, takich jak ubezpieczenie, aplikacja 

iPolak, śledzenie strony MSZ:  

http://www.international.ue.wroc.pl/studenci/20017/bezpieczny_wyjazd.html.  

 podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi  wywołującemu chorobę COVID-19: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-

zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/#_ftn1 

 

 

Społeczność akademicką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu proszę o rzeczową i wyważoną 

ocenę sytuacji  
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