
WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
PRZEBYWANIA NA TERENIE 
UCZELNI PRACOWNIKÓW, 
STUDENTÓW, 
DOKTORANTÓW ORAZ OSÓB 
SPOZA UCZELNI W CZASIE 
EPIDEMII SARS-COV-2.

  Na teren kampusu UEK mają wstęp tylko 
pracownicy, studenci, doktoranci oraz osoby 
spoza uczelni, które załatwiają sprawy służbowe 
i wcześniej zgłosiły do odpowiedniej jednostki 
organizacyjnej swoją obecność na Uczelni.

	 	Przed	wejściem	do	budynków	UEK	należy	założyć	maskę/
mini	przyłbicę/przyłbicę,	zdezynfekować	ręce.	Każda	osoba	
wchodząca	do	budynków	może	być	poddana	pomiarowi	
temperatury.	Przy	temperaturze	powyżej	38°	C	osoba	nie	będzie	
wpuszczona	na	teren	budynków	i	zostanie	poproszona	o	opuszczenie	
terenu	Uczelni.

	 	Pracownik/student/doktorant,	który	podejrzewa	u	siebie	objawy	choroby	
zakaźnej	SARS-CoV-2	(kaszel,	duszności,	gorączka,	brak	smaku	i	węchu)	powinien	
zostać	w	domu.	Poinformować	o	tym	fakcie	należy	swojego	bezpośredniego	
przełożonego,	a	w	przypadku	studenta-Kierownika	Dziekanatu.	Kierownik	jednostki	
organizacyjnej,	po	powiadomieniu	Działu	Zasobów	Ludzkich,	kieruje	pracownika	do	pracy	
zdalnej,	a	Dziekanat	po	powiadomieniu	Prorektora	ds.	Kształcenia	i	Studentów	odsuwa	studenta	od	
zajęć.	Pracownik/student/doktorant	ma	obowiązek	zawiadomić	o	swoim	stanie	zdrowia	lekarza	POZ.	Dalsze	
procedury	zależą	od	oceny	stanu	zdrowia	przez	lekarza	rodzinnego.

	 	W	przypadku	podejrzenia	choroby	zakaźnej	podczas	pracy/zajęć	na	terenie	Uczelni	pracownik/student/doktorant	
ma	obowiązek	powiadomić	o	tym	fakcie	swojego	bezpośredniego	przełożonego/prowadzącego	zajęcia.	Osoba	
podejrzana	o	chorobę	SARS-COV-2	zostanie	odizolowana.	Bezpośredni	przełożony	pracownika/prowadzący	
zajęcia,	sporządza	listę	osób	z	kontaktu	z	osobą	podejrzaną	o	chorobę	zakaźną.	Pracownik/	student/doktorant	
udaje	się	do	miejsca	zamieszkania	i	poddaje	się	samoizolacji.	

	 W	przypadku	nasilenia	się	dolegliwości	powiadamia	o	tym	fakcie	lekarza	POZ.

	 	W	przypadku	stwierdzenia	zakażenia	SARS-COV-2	lub	kontaktu	z	osobą	zarażoną	SARS-CoV-2	i	otrzymaniu	
decyzji	Sanepidu	o	objęciu	kwarantanną	osoba	ma	obowiązek	powiadomić	o	tym	fakcie	Uczelnię	(swojego	
bezpośredniego	przełożonego,	Kierownika	Dziekanatu,	Prorektora	ds.	Kształcenia	i	Studentów,	Dział	Zasobów	
Ludzkich).

	 	Pomieszczenie,	w	którym	przebywała	osoba	chora	zostaje	poddane	dezynfekcji	przez	specjalistyczną	firmę.	
Zostaje	sporządzona	lista	osób,	z	którymi	osoba	zarażona	miała	kontakt.	Osoby	
z	kontaktu	zostają	skierowane	na	samoizolację	(praca	zdalna)	lub	poddane	
kwarantannie	(decyzję	o	kwarantannie	wydaje	Sanepid).



WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
PRACY NA UCZELNI 
W REŻIMIE SANITRANYM 
WYNIKAJĄCYM Z ZALECEŃ 
GIS.

  Na terenie budynków UEK obowiązuje nakaz:
 Â noszenia masek/mini przyłbic/przyłbic, 
 Â dezynfekcji rąk wchodząc do budynku,
 Â poddania się ewentualnemu pomiarowi 

temperatury (powyżej 38°C zakaz wstępu 
do budynku).

  W budynku Głównym UEK korespondencję należy 
wkładać do znajdujących się w holu na parterze opisanych 
skrzynek poszczególnych jednostek organizacyjnych. 
W miarę możliwości należy unikać przemieszczania się 
po obiektach UEK bez ważnej przyczyny.

  W pomieszczeniach biurowych można przebywać bez maseczek/
przyłbic przy zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m. odległości 
pomiędzy stanowiskami pracy).

  Pomieszczenia biurowe, w których przyjmowani są interesanci z zewnątrz 
Uczelni powinny być wyposażone w przegrody oddzielające stanowiska pracy 
od osób z zewnątrz.

  Uczelnia dysponuje środkami ochrony indywidualnej  (maski, mini przyłbice, przyłbice, 
rękawiczki, indywidualne środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji powierzchni biurowych). 
Zasady przydziału tych środków w załączniku nr 1 .

  Zajęcia stacjonarne na Uczelni (zgodnie z komunikatem Rektora UEK z dn. 24.08.2020 r.) mają się odbywać 
w następującym reżimie sanitarnym:

a)  Studenci mają obowiązek dezynfekcji rąk, noszenia maseczek/przyłbic na terenie budynków UEK oraz 
mogą być poddani pomiarowi temperatury (przy temperaturze 38°C  i wyższej nie można uczestniczyć 
w zajęciach).

b)  W salach dydaktycznych obowiązuje dystans społeczny (1,5 m odległości pomiędzy zajętymi miejscami) 
oraz obowiązek zakrywania ust i nosa.

c)  W miarę możliwości należy tak zorganizować zajęcia, aby każda grupa w danym dniu miała 
przeprowadzone wszystkie zajęcia w jednej sali wykładowej. Pozwoli to na zminimalizowanie ewentualnego 
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. 

d)  Jeżeli to możliwe powinno się wietrzyć salę w trakcie zajęć lub przy zmianie prowadzącego. Po każdym 
bloku zajęć realizowanym dla danej grupy studentów należy zdezynfekować 
pomieszczenie (zadanie to wykonują pracownicy DG), 

e)  Jako podstawową metodę zapobiegania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 
zaleca się  samodyscyplinę, stosowanie indywidualnych środków ochrony 
oraz częstą dezynfekcję  i mycie rąk.


