Opis procedur zapewniających bezpieczne funkcjonowanie ZPSB
w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
W związku z zaleceniami i wytycznymi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
wprowadza się następujące procedury i zasady postępowania w działalności Uczelni w związku
z epidemią SARS-CoV-2. Poniżej opisane ograniczenia obowiązują w ZPSB do odwołania.
1. ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA ZPSB
Zajęcia dydaktyczne
Wszystkie zajęcia, które można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość (zdalnie) muszą być prowadzone w takiej formie. W siedzibie uczelni lub jej filii w
trybie zajęć stacjonarnych mogą się odbywać wszystkie te zajęcia, które ze względu na swoją
specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny. Decyzje w tej sprawie podejmuje
dziekan, z zastrzeżeniem zachowania poniżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
Egzaminy, zaliczenia i egzaminy dyplomowe
Zaleca się, żeby weryfikacja efektów uczenia się – zaliczenia, egzaminy oraz egzaminy
dyplomowe – odbywały się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W uzasadnionych
przypadkach, dziekan może wyrazić zgodę na organizację procesu weryfikacji efektów uczenia
się w formie tradycyjnej, z zastrzeżeniem zachowania poniżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
Zebrania, spotkania organów kolegialnych i zespołów pracowniczych
Zaleca się zdalne podejmowanie uchwał przez kolegia oraz organy statutowe, komisje
stypendialne, oraz inne komisje i zespoły powołane w bieżących postępowaniach. W
uzasadnionych przypadkach kierownik zespołu (przewodniczący organu/komisji) może
zarządzić obrady w trybie tradycyjnym, z zastrzeżeniem zachowania poniżej opisanych zasad
bezpieczeństwa.
2. ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE UCZELNI
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zapewnienia bezpieczeństwa
studentom i pracownikom obowiązują następujące zasady organizacji pracy w ww
przypadkach:
Sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe
• należy ograniczyć możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia do sal wykładowych
oraz innych pomieszczeń dydaktycznych (sale należy otwierać odpowiednio wcześniej –
administrator budynku lub osoba przez niego wskazana);
• obowiązuje zapewnienie min. 1,5 metra odległości między stanowiskami
dydaktycznymi;

•
•

informacja o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali powinna
być umieszczona na drzwiach do sali;
po zakończeniu zajęć danej grupy, sale powinny być wietrzone, a stoliki / ławki
zdezynfekowane.

Biura administracji
• w biurach administracji uczelni poszczególne stanowiska pracy powinny być
rozmieszczone tak, aby odległość między nimi wynosiła min. 1,5 metra;
• w przypadku sytuacji, gdy konieczny będzie kontakt z interesariuszami istotne jest
zapewnienie zabezpieczenia pracowników zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi
sanitarnymi (podobnie do sklepów, aptek), przede wszystkim korzystanie ze środków
ochrony osobistej, tj. maseczki i rękawiczki;
Powierzchnie ogólnodostępne (hole, korytarze, toalety, windy, biblioteki, czytelnie)
• przy wejściach do budynków należy umieścić urządzenia do dezynfekcji rąk ze stosowną
informacją, z których powinna skorzystać każda wchodząca i wychodząca osoba;
• w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej zarówno pracownicy, jak i studenci
i mogą być proszeni o zakładanie jednorazowych rękawiczek i/lub masek ochronnych
(przed każdym wejściem do budynku). Konieczne jest zapewnienie rękawiczek i
maseczek dla osób, które nie posiadają własnych środków ochrony osobistej;
• wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie
dezynfekowane, dotyczy to w szczególności: parapetów, krzeseł, stolików, puf, itp.
• jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy ograniczyć ich liczbę i odpowiednio
ustawić, tak, aby zachować odległość pomiędzy kolejnymi wynoszącą min. 1,5 metra;
• należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach
wejściowych powinna być informacja na temat maksymalnej liczby osób, które mogą
znajdować się wewnątrz;
• w każdej toalecie obowiązuje konieczność udostępnienia mydła i ręczników
jednorazowych;
• korzystanie z wind (poza oczywistymi wskazaniami typu ograniczenia ruchowe lub
przewóz ciężkich materiałów) jest zabronione;
• należy ograniczyć liczbę osób wchodzących do pomieszczeń biblioteki / czytelni informacja o maksymalnej liczbie osób powinna być umieszczona na drzwiach
wejściowych;
• pracownicy biblioteki / czytelni, w kontaktach ze studentami powinni używać środki
ochrony osobistej, tj. maseczki i rękawiczki;
• osoba korzystająca ze zbiorów bibliotecznych musi używać środki ochrony osobistej, tj.
maseczki i rękawiczki;
• ewentualne funkcjonowanie placówek handlowych i usługowych zlokalizowanych na
terenie uczelni musi spełniać zasady zgodne z wytycznymi dla funkcjonowania danego
typu działalności gospodarczej wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne
ministerstwo oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZIDENTYFIKOWANIA ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 NA
TERENIE UCZELNI
W przypadku stwierdzenia infekcji górnych dróg oddechowych u studenta lub pracownika
Uczelni zalecane jest:
• skorzystanie z teleporady medycznej;
• w razie pogarszania się stanu zdrowia – udanie się transportem własnym do najbliższego
oddziału zakaźnego celem pobrania materiału do badania; ew. należy skontaktować się
z 999 lub 112;
• w przypadku potwierdzenia zakażenia rekomendowane jest dalsze postępowanie
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej;
• informację o potwierdzonym przypadku zakażenia udostępnia się wszystkim osobom,
które miały styk z zakażonym na terenie Uczelni. Osoby takie, po uzyskaniu ww
informacji powinny: podlegać samoobserwacji i kwarantannie domowej przez 14 dni, a
w przypadku pojawienia się niepokojących objawów zgłosić się na badanie lekarskie z
pobraniem próbek do badań w kierunku SARS-CoV-2 metodą PCR lub oznaczeniem
antygenu wirusa;
• w przypadku potwierdzenia przypadku zakażenia na terenie Uczelni, cały obiekt podlega
dezynfekcji zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i zaleceniami
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

