
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Studenta   
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

 w okresie epidemii COVID-19  

 

I. Zakres procedury 

 Procedura określa zasady:  
1) świadczenia pracy na terenie bazy dydaktycznej; 
2) korzystania i zapewnienia czystości w Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku; 
3) korzystania z terenów zielonych; 
4) postępowania w przypadku zakażenia.   

 

II. Pracownicy 

Osoby wykonujące pracę na terenie bazy dydaktycznej zobowiązane są do używania środków 

ochrony indywidualanej, w szczególności używania masek i rękawiczek w miejscu świadczenia 
pracy.  

 

III Zasady korzystania z Domu Studenta 

1. W Domu studenta można zakwaterować osobę, która nie przebywa w kwarantannie ani 
w izolacji domowej spowodowanej zarażeniem koronawirusem. 

2. Kwaterunek w Domu Studenta odbywa się na zasadach dotychczas obowiązujących  
w Uczelni, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.   

3. W miarę możliwości przy wykonywaniu procedury zakwaterowania stosuje się środki 
telekomunikacji elektronicznej.  

4. Każdy mieszkaniec Domu Studenta składa oświadczenie, którego treść określa 
załącznik do niniejszej procedury. 

5. W jednym pokoju może zostać zakwaterowana jedna osoba. 
6. Wprowadza się bezwzględny zakaz przyjmowania na terenie Domu Studenta osób  

z zewnątrz oraz organizowania wszelkich spotkań (towarzyskich, integracyjnych, 
rodzinnych, edukacyjnych itp.). 

7. W przypadku konieczności skorzystania z pomieszczeń wspólnych należy zachowywać 
bezpieczną odległość 2 metrów, nie może przebywać więcej niż jedna osoba na 4m2. 

8. Korzystanie z pomieszczeń lub obszarów wspólnych wymaga poruszania się w 
maseczce/przyłbicy. Korzystając z toalet wspólnych lub kuchni mieszkańcy powinni 
używać rękawiczek. 

9. Każdorazowo przed korzystaniem z obszarów lub pomieszczeń wspólnych, a także po 

jego zakończeniu, należy wykonać dezynfekcję dłoni lub rękawiczek.  
10. Informacje o liczbie osób mogących korzystać z danego pomieszczenia są wywieszone 

na drzwiach wejściowych.  
11. Obostrzenie, o którym mowa w ust. 5, nie ma zastosowania do pracowników Pogotowia 

Ratunkowego. 

 

IV Zasady zapewnienia czystości Domu Studenta  
1. Mieszkańcy Domu Studenta zaopatrują się w środki ochrony indywidualnej 

(maseczki/przyłbice i rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk w pokoju) we własnym 
zakresie. 

2. Kierownik Domu Studenta na bieżąco prowadzi monitoring czystości. 
3. Przy wejściach do obiektu oraz na każdym piętrze lokalizuje się pojemniki  

z płynem dezynfekującym.  



4. Poprzez rozwieszane informacje na terenie Domu Studenta, prowadzi się politykę 
informacyjną w zakresie prawidłowego korzystania z obiektu oraz powinności 
zachowywania w okresie epidemii (informacje na temat mycia rąk, objawów zarażenia 
itp.). 

5. Zapewnia się pomieszczenie w celu odizolowania osoby z podejrzeniem zarażenia – 

izolatorium. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony indywidualnej.  

 

V Korzystanie z terenów zielonych  
Korzystanie z terenów zielonych powinno odbywać się z zachowaniem bezpiecznej odległości 
2 m pomiędzy korzystającymi, przy użyciu maseczki/przyłbicy. Korzystanie z terenów 
zielonych nie może oznaczać organizacji spotkań (pkt. III ust. 4). 
 

VI Zasady postępowania w przypadku zakażeń 

1. Jeżeli osoba przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie 
odizolować ją w izolatorium. 

2. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy Zespołu Ratownictwa 

Medycznego, powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i 
skorzystać z teleporady medycznej. 

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby 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. 

4. Pracownicy oraz osoby korzystające z Domu Studenta w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy lub opuszczać pokoju w 
Domu Studenta. 

5. Powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady 

medycznej, ew. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą 
być zakażeni koronawirusem. 

6. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) 

oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących 
przepisów prawa, 

7. W przypadku wystąpienia u osoby podczas zajęć niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić 
właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń, 

8. Obszar, w którym poruszała się osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 
z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty), 

9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

 

 

http://www.gis.gov.pl/


 

  

Instytucja Numer kontaktowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku 54 413 71 92/93/94 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny 52 376 18 70 

Transport sanitarny COVID-19 52 328 56 06 

Oddział Zakaźny Bydgoszcz 52 325 56 07 

Oddział Zakaźny Toruń 56 679 55 07 

56 679 31 00 

Infolinia NFZ 800 190 590 



Załącznik  
do Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Studenta   

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w okresie epidemii COVID-19  

Oświadczenie 

Mieszkańca Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

W związku z zamieszkaniem w Domu Studenta Państwowej Uczelni Zawodowej we 
Włocławku w okresie pandemii COVID-19 oświadczam, że: 

1) nikt z członków mojej najbliższej rodziny, mojego otoczenia nie przebywa na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych i nie przejawia widocznych oznak choroby; 

2) jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne zamieszkanie w Domu 
Studenta w aktualnej sytuacji epidemiologicznej; 

3) zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie tj.: 

- mimo wprowadzonych w Domu Studenta obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie Domu Studenta może dojść do zakażenia 
COVID – 19, 

- zdaję sobie sprawę, że mogę zostać skierowany/a na 14-dniową kwarantannę, w przypadku 

wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia na terenie Domu Studenta. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie Domu Studenta nie będę wnosił/a skarg, 
zażaleń, pretensji do Uczelni będąc całkowicie świadomym/ą zagrożenia epidemiologicznego 
płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

Zobowiązuję się przekazywać Kierownikowi Domu Studenta istotne informacje mające wpływ 
na potencjalne zarażenie koronawirusem. 

Wskazuję osobę/y do szybkiego kontaktu: 

imię, nazwisko ………………………………….....…… nr telefonu …………… 

 

 

 
Włocławek, dnia……………….                              …………………………………. 
         podpis 

 


