POWIADAMIANIE W SYTUACJACH
NADZWYCZAJNYCH
1.

Telefony alarmowe na terenie kampusu:

•

Numer Alarmowy Kampusu – 501 556 557. Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa,
odpowie na telefon w sytuacjach nadzwyczajnych i zaaranżuje niezbędną pomoc.
Ochrona – 22 4572 397, 513 135 168. Pracownicy ochrony pełniący 24-godzinną służbę,
udzielą niezbędnego wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie kampusu.
Recepcja – 22 4572 300/301, której pracownicy też udzielą pomocy w przypadku mniej
poważnych incydentów, np. problemów zdrowotnych.

•
•
2.

Telefony alarmowe poza kampusem:

•
•
•
•
•
•

Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa – +48 501 556 557
Europejski Numer Alarmowy – 112
Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Komenda Policji Warszawa-Ursynów, ul. Janowskiego 7 – 22 603 1978

3.

Przydatne informacje dla studentów tymczasowo przebywających poza Polska w ramach
wymiany międzynarodowej:

•

Przed wyjazdem z Polski zanotuj adres i numer telefonu polskiej placówki dyplomatycznej
(ambasady/konsulatu), położonej najbliżej twojego miejsca pobytu, który znajdziesz na
stronie internetowej www.msz.gov.pl.
Po przybyciu na miejsce wymiany, zarejestruj się w polskiej placówce dyplomatycznej i
poinformuj o długości swojego pobyty, przekazując także numery kontaktowe.
Jeśli nie jesteś obywatelem polskim, zarejestruj się w ambasadzie/konsulacie swojego
kraju.
Po przybyciu na miejsce wymiany, zapoznaj się z obowiązującymi tam procedurami
bezpieczeństwa.
Przed wyjazdem z Polski opracuj sposób regularnego komunikowania się telefonicznego
lub e-mailowego z rodzicami lub innymi osobami troszczącymi się o twoje
bezpieczeństwo.
Jeśli wydarzy się sytuacja nadzwyczajna i będziesz zmuszony/a wrócić do Polski bądź
do kraju ojczystego, powiadom Pełnomocnika Rektora ds. bezpieczeństwa +48 501 556
557, Biuro Międzynarodowe Vistuli +48 22 4572 316, +48 501 294 962, lub Koordynatora
Programu Erasmus +48 22 4572 368.
Upewnij się, że ktoś z twojej grupy zawsze wie jak nawiązać z tobą kontakt w przypadku
sytuacji nadzwyczajnej i zna twój plan podróży.
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GRUPA UCZELNI VISTULA
Praktyczna wiedza. Biznesowe podejście. Globalne możliwości.

Czytaj więcej na:
www.vistula.edu.pl

