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ZARZĄDZENIE  Nr   58/2018 
 

REKTORA 
UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO 

z dnia 04.12.2018r. 
 

 

w sprawie: wprowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim  procedury postępowania          

w przypadku wystąpienia narażenia zawodowego na materiał potencjalnie zakaźny  

 

Na podstawie art. 11 ust. 4  oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo                               

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz.1668 ) ; §6 ust.1 i 2 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów;                  

(Dz. U z 2018 r., poz. 1861) w  zw. art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 05.12. 2008 r.                                            

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. z 2018 r. poz. 151 

z poźn. zm.) oraz § 1 ust. 3  oraz § 9 ust 1 i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                    

06.06. 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu  prac 

związanych z narażeniem  na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 696) zarządza się, co następuje: 

 

§1 

1.Wprowadza się procedurę postępowania w przypadku wystąpienia narażenia 

zawodowego na materiał potencjalnie zakaźny stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia. 

2. Procedura określa zasady postępowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie 

infekcyjny materiał w szczególności po styczności  z  ludzkim wirusem niedoboru 

odporności (HIV), wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) lub wirusem zapalenia wątroby 

typu C (HCV), do której doszło w wyniku wypadku w trakcie realizacji zadań dydaktycznych. 

3. Procedurą są objęci:  

a) Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego realizujący zadania dydaktyczne w powiązaniu 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia np. lekarze, pielęgniarki, 

położne, ratownicy medyczni, technicy radiologii, dietetycy, fizjoterapeuci i inni.   

b) Osoby zatrudnione w Uniwersytecie Rzeszowskim na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

c) Doktoranci w Uniwersytecie Rzeszowskim, 

d) Wolontariusze Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

e) Stażyści Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

f) Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego,  

zwani dalej Osobami Eksponowanymi.  

 

 

 



 

 

§2 

Osoba Eksponowana, wykonująca w momencie ekspozycji czynności na rzecz Szpitali 

Klinicznych lub innych podmiotów leczniczych i jednostek z którymi Uniwersytet 

Rzeszowski ma zawartą umowę w trybie art. 89 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.) oraz jednostek, z którymi Uniwersytet 

Rzeszowski ma zawarte porozumienie o organizacji studenckich praktyk zawodowych                       

i zajęć praktycznych, objęta jest procedurą poekspozycyjną obowiązującą  w tym szpitalu 

klinicznym, podmiocie leczniczym lub w tej jednostce. 

 

§3 

1. Osoba Eksponowana, zobowiązana jest do zgłoszenia niezwłocznie każdego zdarzenia 

ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny do  osoby wskazanej w procedurze 

postępowania, w przypadku wystąpienia narażenia zawodowego na materiał potencjalnie 

zakaźny w  szpitalach klinicznych, innych podmiotach leczniczych i  jednostkach,  w których 

wystąpiła ekspozycja. 

2. Po wystąpieniu ekspozycji na zakażenia wirusem HIV, HBV lub HCV, wobec Osoby 

Eksponowanej wdraża się procedurę poekspozycyjną obowiązującą w szpitalach 

klinicznych,  innych podmiotach leczniczych i  jednostkach,  w których wystąpiła ekspozycja 

oraz dalsze postępowanie zgodnie z procedurą postępowania w przypadku wystąpienia 

narażenia zawodowego na materiał potencjalnie zakaźny, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia. 

 

§ 4 

1.Nadzór nad wdrożeniem  i przestrzeganiem procedury sprawują: 

a) w stosunku do pracowników UR, osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych w UR, stażystów UR (staż pracowniczy) odpowiednio bezpośredni 

przełożony lub kierownik jednostki organizacyjnej UR 

b) w stosunku do studentów UR, doktorantów UR, wolontariuszy UR – wskazani przez 

Dziekana  pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, opiekunowie praktyk, koordynatorzy 

ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania. 

       
     Rektor 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 

Prof. dr hab. Sylwester Czopek 

 

 


