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Procedury postępowania w razie wystąpienia 

objawów chorobowych, w tym podejrzenia 

zarażeniem koronawirusem. 

 

1. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany posiadać ważne 

ubezpieczenie zdrowotne przez cały okres zakwaterowania w 

akademiku, gdyż zapobiega to poniesieniu pełnych kosztów 

opieki zdrowotnej (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 na stronie Narodowego Funduszu 

Zdrowia 

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, 

w tym podejrzeniu wystąpienia objawów wskazujących na 

zakażenie koronawirusem, mieszkaniec powinien skontaktować 

się z lekarzem w placówce, w której złożył deklarację 

przynależności i uzyskać od niego wskazania do dalszego 

postepowania. 

4. W przypadku kiedy 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 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. 
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7. W przypadkach opisanych w ust. 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 recepcji. Zostanie wówczas obowiązkowo umieszczony w 

pokoju czasowej izolacji, do czasu uzyskania wyniku badania. 

Wówczas zapisy ust. 7 mają zastosowanie. 

9. W przypadku nałożenia kwarantanny przez uprawnione służby na 

wskazaną część akademika lub jego całość, mieszkańcy muszą 

stosować się do postanowień ust. 7.  

10. Cudzoziemcy posiadający wykupione ubezpieczenie zdrowotne   
we własnym zakresie lub w NFZ mogą również skontaktować się 
pod następującym numerem NFZ 800-190-590. 

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 o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

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). 

 

___________________________________________________ 

 
Annex 3 to the Rector’s Announcement of 06.09.2021 

 

Procedure to be followed in the event of disease symptoms, 

including suspected coronavirus infection. 
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1. Every resident is obliged to have a valid health insurance for the 

whole period of residence in the UL dormitory. This prevents you 

from incurring the full cost of your health care (medical expenses, 

hospital stay, medical advice). 

2. Every resident is obliged to submit a relevant declaration on 

belonging to a Primary Healthcare Unit. The list of units is 

available on the website of the National Health Fund. 

3. In the event of any disease symptoms, including symptoms 

suggesting Coronavirus infection, a resident should contact a 

physician at the unit where they submitted the declaration of 

affiliation and obtain indications for further actions. 

4. If disease symptoms occur during a period when the selected 

healthcare unit is not operating, the resident must wait for the 

next available counselling appointment. 

5. In the event of acute disease symptoms contact the emergency 

number - 112. 

6. If a resident suspects they have coronavirus infection and they 

cannot contact their physician or have not chosen the Primary 

Healthcare Unit, they need to report the fact at the reception. 

They will then be directed to the temporary isolation room, until 

they will be able to contact their physician or obtain advice from 

the 112 emergency line. 

7. In the cases described in paragraph (6), the resident themselves 

shall bear the cost of food and health care during their stay in the 

temporary isolation room in the dormitory.  

8. Every time a resident gets a referral for Coronavirus test they are 

obliged to report the fact to the reception. Then they will be 

obligatorily placed in a room of temporary isolation  until the test 

result is obtained. In such cases the provisions of paragraph (7) 

applies.  

9. In the event of a quarantine being imposed by an authorized 

department on a designated part of the dormitory or all of it, its 

residents must comply with the provisions of paragraph (7). 
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10. International residents of dormitories who have purchased 
health insurance on their own or in the National Health Fund 
(NFZ) may also contact the following number: NFZ 800-190-590. 

11. In the case of international students (not covered by EHIC) we 

recommend, irrespective of the above, that they apply for 

voluntary health insurance in the National Health Fund. 

Pursuant to Art. 3 sec. 2 point 1 in connection with Art. 66 sec. 

1 point 20 of the Act on healthcare services financed from public 

funds, international students (doctoral students are not subject 

to compulsory health insurance (in our case, a student/doctoral 

student reports to the NFZ Branch at Targowa Street with a visa 

and completes the formalities there). 

 

 

 


