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Ogólne zasady przebywania na terenie KPSW
1. Ogranicza się do minimum przebywanie na terenie KPSW oraz wpuszczanie do budynku
będącego siedzibą Uczelni osób postronnych innych niż pracownicy i studenci.
2. Na teren Uczelni będą wpuszczane osoby niewykazujące oznak chorobowych tj. kaszel,
katar a także inne objawy sygnalizujące złe samopoczucie tych osób, a także osoby
przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach
domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Wejście do budynku odbywa się wyłącznie przez wejście główne.
4. Osoby wchodzące do budynku mają obowiązek udzielić pracownikowi ochrony informacji
o celu przybycia i oczekiwać na potwierdzenie zgody na wejście na teren Uczelni oraz
złożyć oświadczenie, nie dotyczy to studentów przychodzących na zajęcia,
zaliczenia/egzaminy oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
5. Studenci na pierwszych zajęciach w danym dniu składają nauczycielowi prowadzącemu
zajęcia oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
6. Nauczyciel odbiera oświadczenia od studentów oraz dopuszcza do zajęć osoby, które
podpisały oświadczenie, poświadczając tym samym spełnienie określonych w nim
warunków. Nauczyciel przekazuje oświadczenia do COSiD-u lub odpowiednio dla studiów
podyplomowych do CKPiU
7. Nauczyciel składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 w
COSiD/CKPiU.
8. Osobie wchodzącej na teren Uczelni pracownik ochrony może dokonać pomiaru
temperatury ciała a także zażądać podania przez nią danych tj. imię i nazwisko, numer
telefonu do kontaktu.
9. Odmowa złożenia oświadczenia, podania powyżej wskazanych informacji, oraz poddania
się pomiarowi temperatury ciała może skutkować uniemożliwieniem wejścia na teren
Uczelni.
10. W punkcie ochrony każda osoba wchodząca do budynku dezynfekuje ręce. Płyn do
dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) znajduje się przy wejściu do
budynku obok punktu ochrony.
11. Rzeczy osobiste, w razie potrzeby, należy pozostawić w punkcie ochrony zapakowane w
dostępne tam worki foliowe.
12. Osoby przebywające w budynku nie mogą tworzyć skupisk i powinny zachowywać 2
metrowe odstępy.
13. Dopuszczalne jest przebywanie w obszarach wspólnych np. korytarzach budynku itp.
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ograniczając liczbę osób, tak aby na jedną osobę przypadały 4m .
14. Zabrania się tworzenia grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach
15. Należy używać maseczek ochronnych w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty
itp.) oraz w pomieszczeniu, z którego korzysta więcej niż jedna osoba, lub nie można
zachować odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy nimi.
16. Ogranicza się liczbę osób korzystających ze wspólnych obszarów, w tym w szczególności
toalet, windy, korytarzy.
17. Ogranicza się liczbę osób mogących przebywać w jednej toalecie. Informacja o ilości osób
będzie zamieszczona na drzwiach od toalet.
18. W toaletach jest wywieszona instrukcja dotycząca sposobu mycia i dezynfekowania rąk.

19. Dla osoby wykazującej oznaki chorobowe wyznaczone jest odrębne pomieszczenie,
wyposażone w środki ochrony indywidualnej, płyn do dezynfekcji oraz termometr.
20. Dopuszcza się korzystanie z wind dla osób z ograniczeniami ruchowymi oraz w przypadku
konieczności przewozu ciężkich materiałów.
21. W windzie jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, mające zakryte usta i nos.
22. Uchwyty oraz przyciski w windzie i na piętrach są regularnie dezynfekowane.
23. Zużyte środki ochrony osobistej maseczki/rękawiczki należy umieszczać w pojemnikach
na odpady komunalne mieszane.

