Załącznik nr 5 do Komunikatu Rektora UŁ z 1.10.2020 r.

Procedury postępowania w razie wystąpienia objawów chorobowych, w tym podejrzenia
zarażeniem koronawirusem
1. Uczelnia rekomenduje każdemu mieszkańcowi posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
wykupionego np. w NFZ lub innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Posiadanie
ubezpieczenia zdrowotnego przez cały okres zakwaterowania w akademiku, zapobiega
poniesieniu pełnych kosztów opieki zdrowotnej w przypadku choroby (koszty leczenia,
pobyt w szpitalu, koszty porady lekarskiej).
2. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany złożyć stosowną deklarację przynależności do
Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Spis placówek jest dostępny pod linkiem:
https://www.nfzlodz.pl/attachments/article/8764/Teleporady_wojewodztwo_lodzkie.pdf
lub w recepcji.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym podejrzeniu
wystąpienia objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem, mieszkaniec dzwoni
do swojego lekarza w placówce, w której złożył deklarację przynależności i uzyskuje od
niego wskazania do dalszego postepowania.
4. W przypadku gdy objawy chorobowe wystąpią w okresie, kiedy wybrana placówka nie
pracuje, mieszkaniec musi czekać na najbliższy termin uzyskania porady.
5. W przypadku kiedy objawy chorobowe są ostre, należy skontaktować się z nr
alarmowym 112.
6. W przypadku, kiedy mieszkaniec podejrzewa u siebie uzasadnione podejrzenie
zakażenie koronawirusem i nie może skontaktować się ze swoim lekarzem lub nie
wybrał Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, musi zgłosić ten fakt w recepcji.
Zostanie wówczas skierowany do pokoju czasowej izolacji, do czasu kiedy będzie mógł
samodzielnie skontaktować się ze swoim lekarzem bądź uzyska poradę na linii
alarmowej 112.
7. W przypadkach opisanych w pkt. 6, mieszkaniec samodzielnie ponosi koszty utrzymania
wyżywienia i opieki zdrowotnej podczas pobytu w pokoju czasowej izolacji
w akademiku.
8. Mieszkaniec, każdorazowo, kiedy uzyska skierowanie na badania pod kątem obecności
koronawirusa, ma obowiązek zgłosić ten fakt do recepcji. Zostanie wówczas
obowiązkowo umieszczony w pokoju czasowej izolacji, do czasu uzyskania wyniku
badania. Wówczas zastosowanie mają postanowienia pkt. 7.
9. W przypadku nałożenia kwarantanny przez uprawnione służby na wskazaną część
akademika lub jego całość, zastosowanie mają postanowienia pkt. 7.
10. Cudzoziemcy posiadający wykupione ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie
lub w NFZ mogą również skontaktować się pod następującym numerem NFZ: 800-190590; dla osób dzwoniących z zagranicy uruchomiony został numer: (+48) 22 125 66 00.

11. W przypadku studentów-cudzoziemców (nieobjętych EKUZ) rekomendujemy,
niezależnie od powyższego, zgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz.1398 ze zm.) studenci (doktoranci) cudzoziemcy nie podlegają
obowiązkowemu
ubezpieczeniu
zdrowotnemu
(w
naszym
przypadku
student/doktorant zgłasza się do Oddziału NFZ na ul. Targową z wizą i tam dopełnia
formalności).

