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Zasady przygotowania budynków oraz pomieszczeń 
administracyjnych i dydaktycznych KPSW w Jeleniej Górze 

podczas stanu epidemii COVID-19 
 

Przedstawiane zasady mają charakter ogólny, nie wyczerpują wszystkich możliwych środków i 

metod zabezpieczenia przedmiotowych pomieszczeń. Zasady dla biblioteki, domu studenta, 

pływalni i hali sportowej są określone w odrębnych zarządzeniach. 
 

Wejście do budynków 
§ 1 

1. W celu zapewnienia należytego zabezpieczenia osób przebywających w budynkach 

należy ograniczyć liczbę wejść, z zachowaniem przepisów dotyczących ewakuacji. 

2. Przy wejściach do budynków należy zamontować lub uzupełnić brakujące dozowniki 

płynu dezynfekującego oraz czujniki do automatycznego pomiaru temperatury. 

3. Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus, powinny być regularnie 

dezynfekowane przez serwis sprzątający. Należy przeprowadzać bieżąca dezynfekcję 

części wspólnych takich jak klamki, uchwyty drzwi, poręcze, włączniki światła, kurki 

baterii. 
4. Jeżeli na korytarzu znajdują się krzesła, ogranicza się ich liczbę i odpowiednio ustawia 

tak, aby zachować odległość między kolejnymi wynoszącą min. 1,5 m. Gdy nie ma 

możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia, uniemożliwia się korzystanie poprzez 

zastosowanie taśmy ochronnej. 

5. Osoby wchodząca do budynku Uczelni może dokonać, automatycznego, anonimowego 

pomiaru temperatury ciała. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C, 

zaleca się powtórny pomiar temperatury po upływie 5 minut, a w przypadku 

powtórzenia wyniku pomiaru temperatury ciała powyżej 37.9 st. C należy zrezygnować 

z wejścia 

do budynku, w tym z udziału w zajęciach albo podejmowania pracy w budynku. 

6. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do noszenia na terenie obiektów Uczelni 

maseczek ochronnych, z wyłączeniem pracowników Uczelni przebywających 

na stanowiskach pracy i studentów podczas zajęć dydaktycznych nadzorowanych przez 

nauczyciela akademickiego. 

7. Przy wejściach do budynków, gdzie znajdują się dozowniki i czujnikiem do pomiaru 

temperatury powinna znajdować się informacja: 

 

„Informacja dla osób przebywających w budynkach KPSW w Jeleniej Górze 
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 

 

A. Zabrania się wejścia do budynku bez maseczki ochronnej. 

B. Przy każdorazowym wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce, zaleca się zmierzyć 

temperaturę. 

C. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C zabronione jest wejście do 

obiektu. 

D. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania w nim osobie, 

która zaobserwowała u siebie jeden z objawów, w szczególności: gorączkę, kłopot 

z oddychaniem, kaszel, duszność, utratę powonienia i smaku, która miała bliski kontakt 

z osobą zakażoną lub przebywającą w izolacji, a także sama nie została poddana izolacji, 

kwarantannie, nadzorowi epidemiologicznemu ani żadnej innej procedurze sanitarnej 

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 w przeciągu 
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ostatnich 10 dni, licząc od dnia następnego po mającym miejsce bliskim kontakcie lub 

nałożeniu przez uprawniony organ obostrzeń sanitarnych. 

 

Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku i wejście do niego naraża innych 

użytkowników budynku na utratę zdrowia i życia. 
 

UWAGA: 

Nieprzestrzeganie ww. zakazów i nakazów prowadzić może do powstania odpowiedzialności karnej, 

o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2 i 3 Kodeksu karnego.” 

 

8. Na przyrządach do mierzenia temperatury umieszcza się następującą informację:  

 

”ZBLIŻ NADGARSTEK! 

Uwaga jeżeli pomiar wykazał temperaturę wyższą niż 37,9 stopni C prosimy zrezygnuj 

z wejścia do budynku” 

 

Ciągi komunikacyjne, szatnie, windy, pomieszczenia wspólne, sanitariaty 

§ 2 
1. Przebywając w ciągach komunikacyjnych i szatniach należy nosić maseczkę oraz dbać 

o zachowanie bezpiecznego, co najmniej 1,5-metrowego, odstępu między osobami. 

2. Należy wyznaczyć kierunki ruchu w holach, korytarzach i na klatkach schodowych oraz 

wywiesić instrukcje i piktogramy informujące w szczególności o myciu i dezynfekcji rąk, 

zakładania i zdejmowania maski i rękawiczek, zachowania bezpiecznej odległości miedzy 

użytkownikami, ostrzegających przed zwężeniami. 

3. Windy w budynkach mogą być udostępniane tylko osobom o ograniczonymi możliwościami 

poruszania się oraz ich opiekunom. Windy powinny posiadać umieszczone na drzwiach 

informacje o dopuszczalnej liczbie osób w windzie oraz konieczności poruszania się w 

windzie w maseczce 

4. Przyciski przed wejściem do kabiny windy oraz wewnątrz niej powinny być regularnie 

dezynfekowane. W przypadku braku takiej możliwości przed wejściem do windy powinien 

znajdować się pojemnik z płynem dezynfekującym. 

5. W sanitariatach oprócz ręczników jednorazowych i mydła powinny znajdować się 

pojemniki z płynem dezynfekującym. 

6. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej toalecie, na drzwiach wejściowych 

powinna być umieszczona informacja o maksymalnej liczbie osób, które mogą znajdować 

się wewnątrz. W miarę możliwości toalety powinny być sprzątane co dwie godziny. 

7. Dziekan lub osoba administrująca budynkiem określa maksymalną liczbę osób 

przebywających w częściach wspólnych budynków (punkty kserograficzne, szatnie itp.) 

i umieszcza stosowną informację przed pomieszczeniami. 

 

Postepowanie z odpadami wytwarzanymi podczas występowania zakażeń 

§ 3 

1. Osoba przebywająca w izolatorium umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, 

w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym. 

2. Wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem 

worka z odpadami do odbioru. 

3. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie na-

leży go też zgniatać. 

4. Po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z oso-

bą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w 

którym przebywa. 
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5. Osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez 

osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed 

przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej 

lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka. 

6. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do groma-

dzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, 

w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego. 

7. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy uży-

wać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce. 

 

 


