
 

 
 

 

KOMUNIKAT Nr R021.2.4.2021 

REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO–PRZYRODNICZEGO  

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE  

z dnia 7 czerwca 2021 r.         

w sprawie  wytycznych na czas przywracania działalności  Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie do funkcjonowania   

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

 

W celu ograniczenia ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie 
przywracania działalności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza 
w Częstochowie do funkcjonowania w trakcie epidemii CVID-19 w Polsce, wprowadza się 
poniższe zasady obowiązujące studentów, doktorantów, pracowników oraz osoby 
przebywające na terenie Uczelni mające na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy: 

 
1. Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, zaliczeń, egzaminów (za wyjątkiem egzaminów 

dyplomowych), a także jakichkolwiek wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych 

oraz kursów i szkoleń w siedzibie Uczelni wymaga zgody Rektora. 

2. Eksponowanie przy wejściu do obiektów Uczelni w widocznym miejscu, informacji 

o konieczności przestrzegania wymogów dotyczących:  

 zachowania dystansu przestrzennego (minimum 1,5 metra), 

 obowiązkowego zakrywania ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczek  ochronnych, 

 dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu. 

3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz na terenie 

Uczelni, rejestrowanie danych osób przychodzących (imię i nazwisko,  numer telefonu) na 
liście obecności  dostępnej na portierni obiektu oraz informowanie osób z zewnątrz o 

zasadach obowiązujących aktualnie w celu ograniczania ryzyka związanego z narażeniem 

naSARS-CoV-2.  

4. Lista obecności jest niezbędna w celu ustalenia osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co 

będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego. 

5. W czasie przebywania w budynkach i pomieszczeniach Uczelni obowiązkowe zakrywanie 

ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczek ochronnych.  

6. Przestrzeganie częstego mycia rąk, stosowania środków do dezynfekcji rąk lub noszenia na 

terenie Uczelni rękawiczek jednorazowych.  

7. Zachowanie przy bezpośredniej obsłudze petentów, interesantów oraz studentów 

obowiązujących wytycznych sanitarnych, w tym stosowanie środków ochrony 

stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, maseczek, dezynfekcji, i/lub rękawiczek, 

dystansu. 



 

 
 

8. Przestrzeganie na stanowiskach pracy wymaganego dystansu społecznego (minimum 1,5 

m), a jeżeli powyższe nie jest możliwe - oddzielenie stanowisk pracy przegrodami. 

9. Eliminowanie zagrożeń poprzez ograniczenie przemieszczania się pomiędzy 

poszczególnymi jednostkami. Należy w miarę możliwości wykorzystać dostępne środki 

komunikacji elektronicznej w kontaktach pomiędzy jednostkami. 

10. Zapewnianie jak najczęstszego wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. 

11. Organizowanie posiedzeń i spotkań w formie zdalnej.  

12. Jeśli konieczne jest zorganizowanie spotkania lub narady wewnętrznej w formie 

stacjonarnej, powinny one trwać możliwie krótko i być przeprowadzane przy otwartych 

oknach lub drzwiach. Należy zachować, bezpieczny dystans między pracownikiem i 

klientem/kontrahentem, wynoszący min 1,5 m. 

13. Ograniczanie jednoczesnego korzystania z przestrzeni wspólnych, takich jak kuchenki, 

pomieszczenia socjalne itp.  

14. Przedłużenie funkcjonowania pomieszczeń lub obszarów do czasowej izolacji osoby w 

przypadku stwierdzenia objawów COVID-19. 

15. Przestrzeganie ograniczenia na korytarzach  liczby krzeseł tak, aby zachowana była 

pomiędzy dostępnymi siedziskami odległość wynosząca min. 1,5 m. Jeżeli nie jest możliwe 

usunięcie krzeseł lub ich rozstawienie (np. jest to ławka przymocowana na stałe), powinny 

zostać zastosowane taśmy ochronne. 

16. Monitorowanie częstości codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji toalet, wind, klamek, telefonów, blatów, klawiatury 

komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i 

możliwości – innych często dotykanych powierzchni.  

17. Korzystanie z wind w ograniczonym zakresie (poza oczywistymi wskazaniami typu 

ograniczenia ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów). Do windy może wejść tyle osób, 

aby możliwe było zachowanie odległości między nimi wynoszącej 1,5 m. Osoby 

korzystające z windy powinny mieć założoną maseczkę oraz stać w możliwie największej 

odległości od siebie.  

18. Eksponowanie przy wejściu do windy informacji w języku polskim i angielskim o zasadach 

korzystania z urządzeń.  

19. Stosowanie się do obowiązujących procedur higieniczno-sanitarnych dotyczących mycia 

rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, dezynfekcji 

rąk.  

20. Przestrzeganie zaleceń maksymalnej liczby osób przebywających w sanitariatach; 

rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby toalet. 

21. Utrzymanie w pobliżu drzwi wejściowych pomieszczeń dydaktycznych  informacji w języku 

polskim i angielskim o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób mogących jednocześnie 

przebywać w pomieszczeniu. 

22. Przestrzeganie w salach wykładowych dystansu w taki sposób, aby pomiędzy siedzącymi 

zachowany był odstęp co najmniej 1,5 metra. 



 

 
 

23. Nadzorowanie przez kierowników  jednostek organizacyjnych w przypadku realizacji zajęć 

w formie bezpośredniej, takich rozwiązań organizacyjnych, które zminimalizują ryzyko 

zakażenia oraz uwzględnią bezpieczeństwo ich uczestników, w tym m.in.:  

 dopuszczenie do zajęć osób zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną oraz nieprzebywających w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację 

w warunkach domowych,  

 ograniczenie możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz 

innych pomieszczeń dydaktycznych (sale powinny być otwierane przez osoby prowadzące 

zajęcia odpowiednio wcześniej), 

 dopilnowanie dezynfekcji dłoni przy wejściu do pomieszczeń dydaktycznych lub zakładania 

rękawiczek ochronnych oraz posiadania maseczki zakrywającej usta i nos, 

 kontrolowanie korzystania z własnych, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej 

i skutecznej realizacji zajęć; konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, 

jeżeli nie są to materiały jednorazowe, 

 ograniczenie liczebności osób w pomieszczeniach adekwatnie do obowiązujących limitów 

wskazanych na informacji przed drzwiami; prowadzący ma obowiązek przed rozpoczęciem 

zajęć zweryfikować liczę osób przebywających w pomieszczeniu, 

 zapewnienie regularnego, intensywnego wietrzenia pomieszczeń dydaktycznych po 

każdorazowym użytkowaniu, a w przypadkach dłuższego korzystania podczas przerw 

w zajęciach, 

 rekomenduje się przechowywanie prac pisemnych w wersji papierowej , jeśli taka forma 

jest niezbędna, w kwarantannie minimum 24 godziny lub dezynfekowanie,  

 podjęcie działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na 

ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 

24. Przestrzeganie obowiązujących procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji 

podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 

25. Zaleca się bieżący monitoring oraz stosowanie się do zaleceń i procedur obowiązujących 

w Uczelni, komunikatów i wytycznych publikowanych na stronie internetowej Ministra 

Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

(www.gis.gov.pl).  

Rektor 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  
       im. Jana Długosza w Częstochowie 

                                                                 Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 

Załączniki: 

1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

2. Instrukcja dezynfekcji rąk. 

3. Instrukcja noszenia maseczki. 

4. Instrukcja noszenia rękawicze 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/


 

 
 

 
Załącznik nr 1 

 
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia 
koronawirusem:  

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów mogących świadczyć o zakażeniu 
koronawirusem SARS-CoV-2, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. 
Powinna zostać poinstruowana o pozostaniu w domu i skontaktowaniu się telefonicznie z 
lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, ewentualnie jak najszybszym zgłoszeniu 
się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia o udaniu się tam transportem własnym lub powiadomienie 
999 albo 112. 

2. Jeżeli osoba przebywająca na terenie Uczelni przejawia niepokojące objawy choroby 
zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy/zajęć, odizolować w przygotowanym do 
tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu.  

3. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy PRM (Państwowe Ratownictwo 
Medyczne) osoba powinna udać się do domu transportem indywidualnym (własnym lub 
sanitarnym), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej. 

4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe celem 
przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie 
poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która 
przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny. 

5. Należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego drogą mailową lub 
telefonicznie o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa lub o fakcie 
objęcia kwarantanną. 

6. Osoba, u której stwierdzono zakażenie lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
zobowiązana jest podać telefonicznie bądź mailowo bezpośredniemu przełożonemu 
lokalizację pomieszczeń, w których pełniła obowiązki służbowe w  ciągu 72 godzin przed 
rozpoznaniem oraz ewentualnie listę osób z bliskiego kontaktu, u których mogło dojść do 
transmisji koronawirusa.  

7. Bezpośredni przełożony zobowiązany jest niezwłocznie przekazać informację o chorobie 
lub kwarantannie osoby na adres mailowy Rektora lub Kanclerza. 

8. Należy od razu zgłosić incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie 
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego 
sprzątania zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.) w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa. 

9. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

10. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gis.gov.pl, oraz Ministra Zdrowia www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących 
przepisów prawa. 

 

 



 

 
 

Ważne telefony: 

 Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 - bezpłatna infolinia NFZ czynna 

całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 

 Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Częstochowie: Punkt informacyjny 

34 344 99 00 -01; Centrum Kontaktu COVID-19  222 500 115. 

 Numery ratunkowe: 999 lub 112. 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


