
Natychmiast przerwij 
wykonywanie obowiązków 
i niezwłocznie poinformuj 

telefonicznie lub mailowo 
przełożonego o swoim stanie

Udaj się własnym transportem 
do miejsca zamieszkania lub 

jeżeli nie dysponujesz własnym 
transportem udaj się do 

izolatorium celem oczekiwania 
na transport do miejsca 

zamieszkania (po uprzednim 
poinformowaniu kierownika 

obiektu)

W przypadku pogorszenia się 
stanu zdrowia w izolatorium 

poinformuj o fakcie kierownika 
obiektu, który wezwie pogotowie 

ratunkowe

Jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
– poradnik dla pracowników

Niezwłocznie poinformuj 
przełożonego telefonicznie 
lub mailowo o sytuacji i ustal 

możliwość pracy zdalnej do czasu 
otrzymania informacji na temat 

stanu zdrowia bliskiej osoby

Jeżeli zostałeś skierowany na kwarantannę pozostań w domu, 
poinformuj przełożonego o sytuacji i ustal możliwość pracy zdalnej. 

Monitoruj na bieżąco swój stan zdrowia i w przypadku 
wystąpienia objawów postępuj zgodnie z instrukcją.

Niezwłocznie poinformuj 
przełożonego telefonicznie 

lub mailowo o sytuacji i postępuj 
zgodnie z jego poleceniami
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Masz objawy infekcji m.in. gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność, straciłeś węch lub smak 
i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem? U kogoś w twoim otoczeniu wykryto zarażenie 
koronawirusem lub ma objawy charakterystyczne dla koronawirusa? → 

Mam objawy

Niezwłocznie poinformuj 
przełożonego telefonicznie 
lub mailowo o swoim stanie 

zdrowia i zostań w domu

Ktoś w moim bliskim otoczeniu 
ma objawy choroby

Ktoś w moim bliskim otoczeniu 
miał kontakt z osobą zarażoną

W przypadku wyniku pozytywnego
lekarz POZ zadecyduje czy 

powinieneś dochodzić do zdrowia 
w domu czy też twój stan wymaga 
leczenia w warunkach szpitalnych. 

Postępuj zgodnie z zaleceniami 
służb i nie zapomnij poinformować 

przełożonego o stanie swojego 
zdrowia. Na czas choroby otrzymasz 

zwolnienie lekarskie

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub 
pogotowiem ratunkowym i poinformuj o sytuacji. Cały czas monituruj swój stan zdrowia i stusuj 
się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Jeżeli lekarz POZ skieruje Cię 
na test, zawiadom pracodawcę. 
Za okres nieobecności w pracy 

i samoizolacji w domu 
w oczekiwaniu na wynik 

przysługuje Ci zwolnienie lekarskie

Obserwuj swoje objawy, 
realizuj zalecenia lekarza POZ 

i/lub powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologiczne

Skontaktuj się z lekarzem POZ 
w celu konsultacji

W przypadku wyniku negatywnego
poinformuj przełożonego o stanie 

swojego zdrowia i ustal sposób 
realizacji pracy

W przypadku kiedy nie zlecono 
badania postępuj zgodnie 

z zaleceniami lekarza. Poinformuj 
przełożonego o stanie zdrowia 
i ustal sposób realizacji pracy
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W pracy W domu

Gdzie jesteś?
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Ważne informacje kontaktowe

Centrum kontaktu COVID-19
+48 22 25 00 115 (24/7)
www.gov.pl/web/gis

Telefoniczna Informacja Pacjenta 
+48 800-190-590 (24/7)

Najbliższe szpitale zakaźne: 

Szpital Specjalistyczny 
Chorzów, ul. Zjednoczenia 10, 
+ 48 797 189 603, + 48 32 346 36 41

Megrez Sp. z o. o. 
Tychy, ul. Edukacji 102, + 48 32 325 53 04

UE Katowice 

Wojciech Tatoj 
Dyrektor Biura Gospodarki 
Majątkiem, Obiekt Dydaktyczny N
Tel.: +48 32 257 7834, +48 602 359 650

Marcin Zięba 
Kierownik Obiektu Dydaktycznego 
CNTI, B oraz C 
Tel.: +48 32 257 7141, +48 602 358 186 

Anna Wyrozumska 
Kierownik Obiektu Dydaktycznego 
A, E, L, F oraz R 
Tel.: +48 32 257 7234, +48602 359 161

Artur Olszówka
Satrszy specjalista kierujący obiektem 
dydaktycznym/Administrator sieci 
komputerowej (Rybnik)
Tel.: + 48 32 432 9859, +48 602 355 048

Adam Derej 
Stanowisko ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożariwej 
Tel.: +48 32 257 7167, +48602 352 629

Obsługa portierni/recepcja 
– nr. wewnętrzne

Budynek CNTI  719o
Budynek A  7191
Budynek B  7192
Budynek C  7198
Budynek E i L  7195
Budynek F  7196 
Budynek R  7193
Budynek N  7901 (segment A)  
 7902 (segment B)

Filia w Rybniku  +48 32 342 9856


