
ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAKTYK /STAŻY

realizowanych

w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

W czasie obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii, praktyki zawodowe, staże w 
Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie mogą się odbywać wyłącznie po spełnieniu 
dodatkowych wymogów.

Student chcący podjąć praktykę/ staż jest zobowiązany do:

okazania w dniu rozpoczęcia praktyk dokumentu potwierdzającego ujemny wynik badania w 
kierunku zakażenia wirusem SARS CoV-2. Jeśli student nie posiada badania lub posiada wynik 
starszy niż 3 dni, Szpital wykona badanie.

Przed rozpoczęciem praktyki należy:

1. Przed wejściem na oddział wypełnić Ankietę Wstępnej Kwalifikacji SARS- CoV-2.
2. Złożyć podanie oraz uzyskać zgodę od Opiekuna praktyk tj. kierownika/ koordynatora/ 

pielęgniarkę oddziałową kliniki/oddziału/ komórki organizacyjnej o możliwości odbycia 
praktyk w określonym terminie.

3. W podaniu należy zawrzeć informację o:

 Danych osobowych wraz z danymi kontaktowymi: adres, telefon oraz mail;

 Terminie oraz miejscu praktyk;

 Roku studiów oraz nazwie uczelni i wydziału;
4. Jeśli student nie posiada badania lub posiada wynik starszy niż 3 dni, kieruje się na Oddział 

Chirurgii Szczękowej w celu wykonania badania. 

Badanie można wykonać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 12.00

tel. 89 532 6225

5. Po uzyskaniu zgody Opiekuna o możliwości odbycia praktyki w określonym terminie 
student/uczeń kieruje podanie wraz z:

 porozumieniem/ umową/ skierowaniem z Uczelni do odbycia praktyki 

  i dokumentem potwierdzającym ujemny wynik badania w kierunku zakażenia wirusem 
SARS CoV-2 do Działu Spraw Pracowniczych.

6. Na podstawie przedłożonych dokumentów Dział Spraw Pracowniczych wydaje studentowi 
Kartę obiegową w celu odbycia obowiązkowych szkoleń, (nie wcześniej niż na 3 dni przed 
rozpoczęciem praktyki);

7. Student w dniu rozpoczęcia praktyki oraz każdego następnego dnia w Oddziale, w którym 
odbywa praktykę, wypełnia Ankietę Wstępnej Kwalifikacji SARS- CoV-2.



Dodatkowo, każdy student przyjęty na praktyki, zobowiązany jest do:

1. Unikania aktywności zwiększających ryzyko zakażenia wirusem SARS- CoV-2, 
niezwiązanych z trwającymi praktykami

2. Niezwłocznego zgłaszania opiekunowi praktyk pogorszenia się stanu zdrowia.
3. Stosowania się do obowiązujących procedur zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa 

COVID- 19.

Wymagania wobec praktykantów odbywających praktyki w Miejskim Szpitalu Zespolonym 
w Olsztynie:

1. zawarcie umowy/porozumienia pomiędzy uczelnią/szkołą a podmiotem prowadzącym 
kształcenie lub umowy/porozumienia zawartego pomiędzy szpitalem a osobą 
zainteresowaną praktyką,

2. przedłożenie programu praktyk zgodnego z kierunkiem kształcenia,
3. posiadanie skierowania wystawionego przez podmiot prowadzący kształcenie,
4. zgoda (odpowiednio) kierownika/koordynatora/oddziałowej w której ma się odbyć praktyka 

(podanie),
5. posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do odbycia praktyk,
6. posiadanie aktualnej książeczki zdrowia z wpisem szczepienia p/WZW typu B oraz 

książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych (jeśli jest wymagana),
7. posiadanie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

(OC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
8. posiadanie odzieży i obuwia roboczego,
9. posiadanie identyfikatora.

Dokumenty wskazane w pkt 1-5 najlepiej dołączyć już do składanego podania o praktykę. W 
przypadku niemożliwości powyższe dokumenty można dołączyć później, przed rozpoczęciem 
praktyki.

Dokumenty wskazane w pkt. 6-8 należy okazać najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia praktyk 
kierownikowi/ordynatorowi/oddziałowej/koordynatorowi komórki w której odbywa się praktykę;


