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Uprzejmie informuję, że zgodnie z praktyką lat wcześniejszych, 
również w tym roku zostanie przeprowadzona przez SCANMED akcja 
informacyjna dla studentów I roku rozpoczynających naukę w naszej 
Uczelni. Przedmiotem akcji jest przekazanie informacji studentom 
o możliwości bezpłatnego korzystania z opieki medycznej, która
w obecnie panującej sytuacji społecznej związanej z zagrożeniem
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nabiera szczególnego znaczenia.

Ze względu na okoliczności, akcja informacyjna nie może zostać 
przeprowadzona w formie stacjonarnych spotkań, dlatego SCANMED 
przygotował pakiety informacyjne w formie ulotek z załączonymi 
deklaracjami do ich przychodni znajdujących się na terenie AGH przy ul. 
Akademickiej i ul. Armii Krajowej oraz materiał informacyjny w wersji 
elektronicznej, który zostanie przesłany studentom I roku studiów drogą 
mailową, za pośrednictwem działających w Uczelni systemów 
teleinformatycznych. 

W związku z powyższym, informuję, że na Wydziały AGH 
zostaną dostarczone pakiety (ulotka Informacyjna wraz 
z deklaracją), które powinny zostać przekazane każdemu 
studentowi I roku przy wydawaniu legitymacji studenckich. 

Nadmieniam, że informacje przygotowane przez SCANMED wraz 
z innymi materiałami instruktażowymi w formie multimedialnej zostaną 
opublikowane w serwisie informacyjnym Centrum Spraw Studenckich 
w zakładce „Opieka zdrowotna". W tym miejscu będą publikowane również 

informacje na temat szkoleń z zakresu BHP, które w tym roku 
akademickim również odbędą się w formie zdalnej. Szczegółowy termin 
szkolenia dla studentów I roku zostanie podany wkrótce w serwisach 
informacyjnych Centrum Spraw Studenckich oraz Sekcji BHP. 

Kierując się szczególną troską o zdrowie i bezpieczeństwo całej 
społeczności akademickiej, liczę na Państwa pomoc w dystrybucji 

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel.: +4812 617 20 10 

e-mall:prorektor.studenci@agh.edu.pl,www.agh.edu.pl 
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materiałów informacyjnych dla studentów I roku studiów. W przypadku
napotkania trudności organizacyjnych proszę o kontakt z Panią Karoliną
Sochacką z Centrum Spraw Studenckich, tel. 617 32 66, adres e-mail: 
sochacka.agh.edu.pl. 
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Otrzymują: 
1. URSS

2. URSD

3. BHP

4. Kanclerz AGH

5. aa


