
Zarządzenie nr  20/2020 

Rektora 

Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych 

w Pińczowie 

w sprawie środków bezpieczeństwa w czasie realizacji zajęć dydaktycznych  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021  

w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie 

z  dnia  23 września 2020 r. 

 

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadza się następujące 
procedury bezpieczeństwa: 

§ 1. 

 

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich 
uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są 
chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację 
w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją  
w warunkach domowych.  

2. Studenci mają obowiązek zapoznania się z informacjami dotyczącymi 
sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Na tablicy 
informacyjnej w hallu Uczelni udostępnione są  numery telefonów do 
stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

3. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek dezynfekcji rąk na 
stanowisku przy głównym wejściu do budynku. 

4. Pracownicy Uczelni, studenci oraz osoby z zewnątrz obowiązane są do 
noszenia maseczek jednorazowych, wielokrotnego użytku lub przyłbic we 
wspólnych częściach budynku takich jak korytarze, toalety. 

5. W pomieszczeniach – salach dydaktycznych należy zachować dystans 
społeczny, określony przepisami prawa, wynoszący przynajmniej 2 metry 
od drugiej osoby. W przypadku niemożliwości zachowania dystansu 
społecznego obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic. 

6. Studenci korzystający z Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich posługują 
się własnymi, o ile to możliwe, przyborami (stetoskop etc.) niezbędnymi 
do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia zajęć. Konieczna jest 
dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały 
jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów od innych uczestników. 



7. Pomieszczenia dydaktyczne w czasie zajęć powinny być przewietrzane co 
godzinę i dezynfekowane po każdych zajęciach. W pracowniach i innych 
pomieszczeniach Uczelni umieszczone są do dyspozycji dozowniki  
z płynem odkażającym. 

8. W przypadku, gdy w czasie zajęć, u osoby biorącej w nich udział zostaną 
stwierdzone objawy chorobowe, należy ją skierować do Sali Izolacji, gdzie 
będzie przebywać do czasu zastosowania odpowiedniej procedury.  

9. Czytelnia zostaje zamknięta do odwołania, korzystają z niej jedynie 
upoważnieni pracownicy Uczelni. 

10. Dziekanat Uczelni działa w formie hybrydowej, sprawy należy załatwiać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Możliwy jest 
kontakt z pracownikami dziekanatu, po wcześniejszym ustaleniu terminu 
/dnia i godziny/. 

 

§ 2 

Procedury obowiązują w okresie od 1 października 2020 r. do odwołania. 

 

§ 3. 

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych 

w Pińczowie 

 

dr Jan Główka 


