
OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA  

DOMÓW STUDENCKICH 

PO 1 WRZEŚNIA 2020 R. W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM 

1. Nakłada się obowiązek używania środków ochrony osobistej takich jak: maski, przyłbice 

w przestrzeniach wspólnych tj. korytarze, windy, pomieszczenia administracji, magazynu 

i recepcji. 

2. Mieszkańcy kwaterowani są maksymalnie po jednej osobie w pokoju zgodnie z 

zaleceniami GIS.  

3. Wprowadza się zakaz wynajmu pokoi gościnnych. 

4. Zabrania się odwiedzin w domach studenta przez gości zewnętrznych. (zgodne z 

wytycznymi MNiSW w konsultacji z GIS. 

5. Ciągi komunikacyjne utrzymywane są w czystości. 

6. Często dotykane powierzchnie – poręcze, uchwyty, klamki, przyciski oraz powierzchnie 

płaskie, w tym blaty są regularnie dezynfekowane.  

7. Personel sprzątający musi być wyposażony w środki ochrony osobistej i zobowiązany do 

ich używania. 

8. Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie dystansu przestrzennego między personelem a 

zakwaterowanymi mieszkańcami minimum 1,5 metra oraz ograniczenie do niezbędnego 

minimum czasu przebywania interesanta przy recepcji oraz w pomieszczeniach 

administracji i magazynów. 

9. Po zakończeniu zakwaterowania mieszkańca i opuszczeniu pomieszczenia pokój jest 

rutynowo sprzątany i wietrzony a wszystkie powierzchnie dotykowe są dezynfekowane. 

10. Maseczki i rękawice po wykorzystaniu są wyrzucane do odpadów zmieszanych. 

11. Przy korzystaniu z pomieszczeń wspólnych (pokoi do cichej nauki, siłowni, pralni, sal 

sportowych i do gier, kuchni, sal konferencyjnych) obowiązuje ograniczenie liczby osób 

przebywających w tych pomieszczeniach oraz zachowanie dystansu przestrzennego 

(1,5 m) oraz obowiązek zakrywania ust i nosa. 

12. Umieszczenie na terenie domu studenta środków z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych 

dla mieszkańców, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu i do wind oraz w 

obszarze recepcji. 

13. Zakaz używania suszarek do rąk w łazienkach. 

14. Osoby nowo zakwaterowane oraz powracające do akademika  obowiązuje procedura 

stanowiąca zał. nr 1 

15. W przypadku konieczności odizolowania studenta należy postępować zgodnie z 

zasadami korzystania z pokoi przeznaczonych na izolację osób (zał. Nr 2 ). 

16. W widocznym miejscu są umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

17. Wszyscy mieszkańcy są  poinformowani o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących 

w okresie pandemii.  

18. Aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

przedstawione zasady powinny być wdrożone i przestrzegane. 
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