
Załącznik nr 9 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w akademikach i innych obiektach Osiedla 

Studenckiego 

 

1. Zakres korzystania z akademików w okresie epidemii należy uzgodnić z wojewódzkimi 

/ powiatowymi służbami sanitarnymi. 

2. Przedstawione poniżej zasady obowiązują w akademikach, Domu Asystenta, 

w AOS Bezmiechowa i na terenach należących do tych obiektów. 

3. Drzwi wejściowe do budynków w miarę możliwości powinny być otwarte, tak, aby osoby 

wchodzące nie musiały dotykać klamek. 

4. Należy wprowadzić kontrolę osób wchodzących do budynku w celu egzekwowania 

zakazu przebywania osób niezakwaterowanych. 

5. Wprowadzić do odwołania zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych i zgromadzeń.  

6. Obsługę administracyjną obiektów w miarę możliwości należy prowadzić za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość. Wizyty interesantów powinny ograniczyć się 

do niezbędnego minimum. 

7. Przy wejściach do budynków należy umieścić urządzenia do dezynfekcji rąk ze stosowną 

informacją (dwujęzyczną), z których powinna skorzystać każda wchodząca 

i wychodząca osoba. 

8. Odległość pomiędzy przemieszczającymi się osobami nie powinna być mniejsza 

niż 1,5 m. W przypadku, gdy nie ma możliwości zachowania tej odległości należy 

zastosować  maseczki ochronne. Dotyczy to np. korytarzy, kuchni, sal nauki, sal TV i itp. 

Na drzwiach wejściowych do pomieszczeń ogólnodostępnych powinna być informacja 

przypominająca o koniczności zachowania bezpiecznej odległości oraz o liczbie osób 

mogących korzystać z pomieszczenia w tym samym czasie. 

W trakcie przygotowywania posiłków niedopuszczalne jest używanie tego samego noża, 

ściereczki czy kubka przez więcej niż jedną osobę. 

9. Środki higieniczne do ogólnodostępnych toalet, płyny do dezynfekcji powierzchni, 

ogólnodostępne płyny do dezynfekcji rąk zapewnia Dyrektor ds. Gospodarczych 

i Osiedla Studenckiego. 

10. Płyny do dezynfekcji indywidualnej, rękawiczki i maseczki ochronne dla pracowników 

zapewniają administratorzy poszczególnych budynków. 

11. Środki ochrony zbiorowej w postaci np. przegrody ochronnej ze szkła akrylowego lub 

pleksi zapewniania w razie potrzeby administrator budynku. 

12. Studenci i osoby z zewnątrz zaopatrują się we własnym zakresie w środki ochrony 

indywidualnej (maseczki, rękawiczki ochronne, płyny do indywidualnej dezynfekcji).  

13. Zużyte środki ochrony osobistej mogą być umieszczane w koszu na odpady komunalne. 

W koszu powinien być worek foliowy aby zapewnić jego opróżnianie bez kontaktu z jego 

zawartością.  

14. Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie 

dezynfekowane. Dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, stolików, puf, itp.  

15. Jeżeli w holu znajdują się krzesła, fotele należy ograniczyć ich liczbę i odpowiednio 

ustawić lub oznakować tak, aby zachować odległość pomiędzy kolejnymi wynoszącą 

min. 1,5 metra. Administracja danego budynku powinna na bieżąco kontrolować 

rozmieszczenie ogólnodostępnych miejsc do siedzenia. 

16. Gdy nie ma możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia (np. jest to ławka 

przymocowana na stałe), należy uniemożliwić korzystanie z niej np. poprzez 

zamontowanie siatek czy taśmy ochronnej. 

17. Zwiększyć częstotliwość sprzątania i dezynfekcji wszystkich powierzchni 

i pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym w szczególności pomieszczeń higieniczno-



sanitarnych, powierzchni takich jak klamki, blaty, przyciski i poręcze a także 

pomieszczeń pracy. 

18. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach 

wejściowych powinna być informacja (dwujęzyczna) na temat maksymalnej liczby osób, 

które mogą znajdować się wewnątrz. Zaleca się aby z łazienki jednocześnie korzystało 

 o połowę osób mniej, niż wynosi liczba toalet. 

19. Należy wprowadzić obowiązek sprzątania w toaletach ogólnodostepnych co godzinę. 

Weryfikację czystości powinien przeprowadzać administrator budynku. Korzystanie z 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób 

uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji. 

20. W każdej toalecie, oprócz mydła i ręczników jednorazowych, powinien znajdować się na 

bieżąco uzupełniany przez personel sprzątający budynku płyn do dezynfekcji rąk na bazie 

alkoholu.  

21. Załączniki od 1 – 5 oraz numery telefonów kontaktowych do stacji sanitarno- 

epidemiologicznej (z załącznika nr 12) należy umieścić w ogólnodostępnych 

i widocznych miejscach na ternie budynku. 

22. Należy okresowo wietrzyć pomieszczenia poprzez otwieranie okien i umożliwienie 

wymiany powietrza z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego. 

23. Zwiększyć częstotliwość kontroli i serwisów systemów wentylacji pomieszczeń, 

24. Wskazać w każdym budynku pomieszczenie – izolatkę, wyposażoną 

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w której będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

25. Poinformować mieszkańców domów studenckich, o obowiązku niezwłocznego 

zgłoszenia zauważenia u siebie objawów chorobowych wskazujących na COVID-19. 

Zgłoszenie należy przekazać telefonicznie do administratora budynku. 

26. Stosować zasadę zakwaterowania w miarę możliwości w osobnych pokojach z dostępem 

do węzła sanitarnego (nie dotyczy osób w związkach, prowadzących wspólne 

gospodarstwo domowe). 

27. Zasady funkcjonowania placówek usługowych zlokalizowanych na terenie obiektów 

objętych niniejszym załącznikiem znajdują się w załączniku nr 8 punkt 6. 

28. Wyposażyć portiernie budynków w termometry. 

29. Aktywność sportową i spotkania na obiektach Osiedla Studenckiego wstrzymuje 

się do odwołania. 

30. Wzmocnić monitoring w zakresie przestrzegania wprowadzonych zasad. 

 

Wszystkie informacje dwujęzyczne przeznaczone do umieszczenia w przestrzeniach 

ogólnodostępnych budynków Osiedla Studenckiego przygotowuje Kierownik Osiedla 

Studenckiego w porozumieniu z Działem Współpracy Międzynarodowej. 

 

 

 

 


