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PODEJRZENIE ZAKAŻENIE
W przypadku kontaktu z potwierdzonym

przypadkiem SARS CoV-2 oraz wystęąpieniem objawów
(katar, kaszel, temperatura 37,80C i wyższa, uczucie

duszności, nagła utrata węchu lub smaku, bóle
mięśniowe i kostno-stawowe lub inne)
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W przypadku zajęć klinicznych
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Powiadamia
LEKARZA PODSTAWOWEJ
OPIEKI MEDYCZNEJ (POZ)

Informuje
NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELI

Wrazie potrzebywykonania testu na obecność SARS-CoV-2 każdy student ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, który skieruje na test a następnie, w razie pozytywnego wyniku będzie monitorował stan zdrowia pacjenta i wdrażałniezbędne procedury. Wynik testu student otrzymuje od
lekarza POZ.

STUDENTZ PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA
Powiadamia lekarza POZ:
1. Polski student ubezpieczonywNFZ – dzwoni do rejestracji swojego lekarza POZ, któryw trakcie teleporady:

● Udzieli porady lekarskiej
● Zleci wykonanie testu na SARS-CoV-2, jeśli wywiad medyczny to uzasadni- lekarz wprowadza zlecenie do systemu w trakcie teleporady i informuje studenta o punktach pobrań drive thru w Lublinie (zalecane jest się umówić aby skrócić czas oczekiwania w kolejce):

• student udaje się do punktu pobrań z dokumentem tożsamości (nie potrzeba papierowego skierowania) lub
• lekarz wysyła do studenta karetkę wymazową jeśli nie może on wyjść z domu o własnych siłach (lub student dzwoni na nr alarmowy 112 i wzywa ambulans KONIECZNIE INFORMUJĄC OPERATORAO OBJAWACH KORONAWIRUSA).

2. Zagraniczny student ubezpieczonyodpłatnie wNFZ (voluntary health insurance) – dzwoni do rejestracji swojego lekarza POZ (jeśli go nie ma, wybiera placówkę med. oraz wypełnia i składa deklarację wyboru lekarza POZ osobiście lub przez właśc. opiekuna programu anglojęzycznego z załączeniem ostatnich
wpłat składek ubezpieczeniowych), któryw trakcie teleporady:

● Udzieli porady lekarskiej
● Zleci wykonanie testu na SARS-CoV-2, jeśli ywiad medyczny to uzasadni - lekarz wprowadza zlecenie do systemu w trakcie teleporady i informuje studenta o punktach pobrań drive thru w Lublinie (zalecane jest się umówić aby skrócić czas oczekiwania w kolejce):

• student udaje się do punktu pobrań z paszportem (nie potrzeba papierowego skierowania) lub
• lekarz wysyła do studenta karetkę wymazową jeśli nie może on wyjść z domu o własnych siłach (lub student dzwoni na nr alarmowy 112 i wzywa ambulans KONIECZNIE INFORMUJĄC OPERATORAO OBJAWACH KORONAWIRUSA).

3. Zagraniczny student ubezpieczonywUE (karta EKUZ) – nie musi wypełniać deklaracji wyboru swojego lekarza POZ ale przed pierwszą teleporadą musi w placówce POZ przedstawić oryginał swojej karty EKUZ (może zrobić to za niego właśc. opiekun programu anglojęzycznego):
a) Dzwoni do rejestracji lekarza POZ (np. NZOZ Farmed, Pon.-Pt. 8.00-18.00, Sob. 8.00-12.00 pod nr tel: 81 747 67 77 lub 81 728 41 73 lub 725 181 008 lub innej wybranej przez siebie placówki medycznej), który w trakcie teleporady:
● Udzieli porady lekarskiej
● Zleci wykonanie testu na SARS-CoV-2, jeśli wywiad medyczny to uzasadni - lekarz wprowadza zlecenie do systemu w trakcie teleporady i informuje studenta o punktach pobrań drive thru w Lublinie (zalecane jest się umówić aby skrócić czas oczekiwania w kolejce):

• student udaje się do punktu pobrań z paszportem i kartą EKUZ (nie potrzeba papierowego skierowania) lub
• lekarz wysyła do studenta karetkę wymazową jeśli nie może on wyjść z domu o własnych siłach (lub student dzwoni na nr alarmowy 112 i wzywa ambulans KONIECZNIE INFORMUJĄC OPERATORAO OBJAWACH KORONAWIRUSA).

4. Zagraniczny student spoza UE z innym ubezpieczeniem komercyjnym/nieubezpieczony:
a) Dzwoni do swojego lekarza POZ jeśli jego ubezpieczenie zapewnia mu taki zakres świadczeń, który:
● Udzieli porady lekarskiej
● Zleci wykonanie testu na SARS-CoV-2, jeśli wywiad medyczny to uzasadni - lekarz wprowadza zlecenie do systemu w trakcie teleporady i informuje studenta o punktach pobrań drive thru w Lublinie (zalecane jest się umówić aby skrócić czas oczekiwania w kolejce):

• student udaje się do punktu pobrań z paszportem (nie potrzeba papierowego skierowania) lub
• lekarz wysyła do studenta karetkę wymazową jeśli nie może on wyjść z domu o własnych siłach (lub student dzwoni na nr alarmowy 112 i wzywa ambulans KONIECZNIE INFORMUJĄC OPERATORAO OBJAWACH KORONAWIRUSA).

b) Dzwoni do rejestracji lekarza POZ (np. NZOZ Farmed, Pon.-Pt. 8.00-18.00, Sob. 8.00-12.00 pod nr tel: 81 747 67 77 lub 81 728 41 73 lub 725 181 008 lub innej wybranej przez siebie placówki medycznej - konieczne przedstawienie paszportu w placówce, można skorzystać z pomocywłaśc. piekuna
programu anglojęzycznego), który w trakcie odpłatnej teleporady:

● Udzieli porady lekarskiej
● Zleci wykonanie testu na SARS-CoV-2, jeśli wywiad medyczny to uzasadni - lekarz wprowadza zlecenie do systemu w trakcie teleporady i informuje studenta o punktach pobrań drive thru w Lublinie (zalecane jest się umówić aby skrócić czas oczekiwania w kolejce):

• student udaje się do punktu pobrań z paszportem (nie potrzeba papierowego skierowania) lub
• lekarz wysyła do studenta karetkę wymazową jeśli nie może on wyjść z domu o własnych siłach (lub student dzwoni na nr alarmowy 112 i wzywa ambulans KONIECZNIE INFORMUJĄC OPERATORAO OBJAWACH KORONAWIRUSA)

PUNKTYPOBRAŃ MATERIAŁU DO TESTÓWWKIERUNKU COVID-19
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