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Procedura obowiązkowa dla osób nowo zakwaterowanych  oraz 

mieszkańców powracających do Domu Studenta  

1.  Każdy student  wracający do akademika po  nieobecności powyżej 2 dni zobowiązany 

jest wypełnić ankietę dla mieszkańców powracających oraz oświadczenie, dotyczące 

objawów  COVID-19. 

2. Obowiązkowy jest pomiar temperatury ciała . Pomiar przeprowadza student 

samodzielnie - po dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk musi się odbyć w obecności 

recepcjonisty.  Recepcjonista, wyposażony w środki ochrony indywidualnej, może 

dobrowolnie dokonać pomiaru . 

3.  Po przeprowadzonym pomiarze temperatury recepcjonista dezynfekuje termometr 

ścierką lub ręcznikiem papierowym nasączonym płynem dezynfekującym. 

Recepcjonista ma obowiązek odebrać termometr będąc w rękawiczkach i masce 

ochronnej. 

4.    Student wpisuje w ankiecie wynik pomiaru. 

5.   Ankieta zostaje przekazana recepcjoniście, który sprawdza poprawność i czytelność 

zapisów. 

6.  W razie braku objawów student otrzymuje klucze do wcześniej zajmowanego pokoju. 

7.   Recepcjonista niezwłocznie przekazuje ankietę do administracji DS. W dni wolne od 

pracy dla administracji ankieta jest przekazywana w pierwszy dzień roboczy do godz. 

9.00 

8.   W przypadku podwyższonej temperatury, tj.  38 stopni lub wyższej,  studentowi  należy 

natychmiast przekazać maseczkę ochronną na twarz, Następnie student musi zadzwonić 

pod całodobowy numer bezpłatnej linii NFZ lub do najbliższej stacji sanitarno- 

epidemiologicznej. Tam zostanie poinstruowany o dalszych działaniach zależnych od 

stanu jego zdrowia. 

 9. Recepcjonista w czasie wykonywania telefonu przez studenta ma obowiązek 

powiadomić kierownika DS. o zaistniałej sytuacji. 

10.  Następne kroki zostają podjęte zgodnie z zaleceniami pracowników infolinii. 

11. Jeżeli w zaleceniu będzie udanie się studenta do placówki medycznej, student 

obowiązkowo musi wykonać zalecenie a recepcjonista nie może wpuścić studenta na 

teren akademika. 

12. Studenci wracający do akademika z zagranicy zostają obowiązkowo objęci 14 dniową 

kwarantanną domową.  W tej sytuacji recepcjonista kieruje studenta do najbliższego 

obiektu z bazy wolnych pokoi z łazienkami i uprzedza telefonicznie właściwą recepcję  

Recepcje w akademikach i domach hotelowych muszą być wyposażone w środki 

dezynfekcji, termometry bezdotykowe, ściereczki, papier, rękawiczki,  maski 

osłaniające twarz. 

Recepcjoniści zobowiązani są do pracy z użyciem środków ochrony osobistej. 
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Ankieta dla osób nowo zakwaterowanych  oraz mieszkańców 

powracających do Domu Studenta 
 

 

 

Oświadczenie 
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że nie mam objawów charakterystycznych dla COVID-

19 i nie posiadam wiedzy, bym miał/ła styczność z osoba zakażoną . 

Jednocześnie w razie wystąpienia u mnie objawów zobowiązuje się bezzwłocznie 

powiadomić telefonicznie i mailowo administrację DS, telefonicznie powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego. 

Ponadto oświadczam, że otrzymałem  nr kontaktowe do służb, które jestem zobowiązany  

powiadomić w przypadku wystąpienia u mnie objawów zakażenia wirusem COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Imię 

 

 

2 Nazwisko 

 

 

3  nr telefonu  

4 Adres e-mail  

5 Data wyjazdu   

6 Data powrotu   

7 Adres pod którym 

Pani/Pan przebywał(a) 

 

https://www.mp.pl/pacjent/mapaCovid19
https://www.mp.pl/pacjent/mapaCovid19
https://www.mp.pl/pacjent/mapaCovid19


 Zał. nr 1 do  

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W DOMU STUDENCKIM W CZASIE 

TRWANIA PANDEMII 

 

 

Survey for residens and residents returning to the dormitory 
 

 

 

Declaration 
 
I hereby declare that I have no characteristic symptoms of COVID-19 and I do not have 

knowledge that I would have contacted with a sick person or a person suspected of having 

Coronavirus. 

At the same time, in case of  any symptoms of disease appear I agree to immediately notify 

by phone and e-mail the dormitory administration, telephone the sanitary and 

epidemiological station or report directly to the hospital infectious ward or observation 

and infectious ward, where further medical procedure will be determined. 

In addition, I declare that I have received the contact number for the services that I am 

obliged to notify in case of symptoms of COVID-19 infection. 

 

 

 

1 Name 

 

 

2 Surname 

 

 

3 Telephone number  

4 E-mail adress  

5 Date of departure 

from dormitory 

 

6 Date of returning to 

the dormitory 

 

7 Address at which You 

stayed while not 

residing  in the 

dormitory 

 


