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ZARZĄDZENIE Nr .'.W.,d2020 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 

z dnia .?:3. września 2020 roku 

w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii 
COVID-19 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH w związku 

z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.) zarządza się, 

co następuje: 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Niniejsze zarządzenie określa zasady funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia odwołania 

obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
2. Zasady organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych 

studiach magisterskich, studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 
2019/2020, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach 
w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 określa odrębne zarządzenie 

Rektora. 

§ 2 
1. Wszystkie osoby przebywające w budynkach UPH, niebędące pracownikami Uniwersytetu 

oraz pracownicy UPH świadczący na co dzień pracę w innym budynku lub osoby 
przebywające w towarzystwie osób niebędących pracownikami w danym budynku, 
zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, 
maseczki lub przyłbicy. Właściwy prorektor, dziekan lub kanclerz może określić 

szczegółowe warunki określające inne niż wskazane w zdaniu poprzedzającym 

ograniczenia, w celu dostosowania wymogów bezpieczeństwa do specyfiki funkcjonowania 
podległych im jednostek i zarządzanych przez nich budynków. 



2. Wszystkie osoby przebywające w budynkach Uniwersytetu zobowiązane są do częstego 

mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowania środkami odkażającymi udostępnionymi 

przez UPH lub noszenia jednorazowych rękawiczek. 

3. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami przebywającymi 

w budynkach UPH wynoszącej co najmniej 1,5 metra. 
4. Szczegółowe zasady i procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony 

zdrowia pracowników, studentów i pozostałych osób przebywających na terenie 
Uniwersytetu, wynikające z obowiązujących powszechnie przepisów prawa, reguł 

i wytycznych sanitarnych określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

5. W przypadku odmowy zastosowania się przez osobę przebywającą w budynku UPH do 
obowiązków określonych w ust. 1-3, wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, których naruszenie stanowi czyn zabroniony w rozumieniu przepisów 
prawa właściwy prorektor, dziekan lub kanclerz może wezwać taką osobę do zaprzestania 
naruszania prawa oraz zawiadomić o popełnionym wykroczeniu właściwie organy ścigania. 

Organizacja pracy 

§ 3
1. Praca na terenie Uniwersytetu odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy uwzględniających aktualną sytuację epidemiczną oraz wymogi określone 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i przepisach wewnętrznych UPH. 
2. Praca w Uniwersytecie odbywa się z zachowaniem odległości minimum 1,5 metra pomiędzy 

stanowiskami pracy. W przypadku braku możliwości zachowania takiej odległości kierownik 
jednostki organizacyjnej zobowiązany jest zapewnić pracownikom maseczki, przyłbice 

ochronne bądź przegrodę szklaną lub pleksiglasową pomiędzy stanowiskami pracy. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

bezpiecznych warunków pracy w sytuacji zwiększonego ryzyka zachorowania, 
odpowiednio, właściwy prorektor, właściwy dziekan, kanclerz, kwestor lub kierownik 
jednostki organizacyjnej, po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, może zlecić lub 
wyrazić pracownikowi zgodę na świadczenie pracy w formie zdalnej, o ile pozwala na to 
rodzaj pracy, a pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do 
wykonywania pracy zdalnej. 

4. Praca zdalna, o której mowa w ust. 3, polega na tym, że pracownik wykonuje swoje 
obowiązki wynikające ze stosunku pracy poza miejscem stałego wykonywania pracy, 
z wykorzystaniem służbowej poczty elektronicznej i przekazuje efekty swojej pracy 
bezpośredniemu przełożonemu, w sposób uzgodniony z kierownikiem jednostki 
organizacyjnej. 

5. Osoby pracujące zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym ich 
systemem i rozkładem czasu pracy oraz zgodnie z poleceniami bezpośredniego 

przełożonego i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej i telefonem. Kierownicy 
jednostek organizacyjnych odpowiadają za prawidłową organizację pracy zdalnej 
podległych im pracowników, sprawują nadzór nad przebiegiem pracy zdalnej i mogą 

wezwać pracownika do stawienia się w miejscu pracy na terenie Uniwersytetu we 
wskazanym czasie. 



Wyjazdy służbowe, organizacja konferencji, posiedzeń organów kolegialnych 
i innych zgromadzeń 

§ 4 
1. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów UPH mogą 

się odbywać z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wymogów 
wynikających z przepisów prawa, jak również zaleceń i wytycznych obowiązujących 

w miejscu docelowym, które powinny zostać poddane analizie przez osobę składającą 

wniosek o wyjazd oraz osobę wyrażającą zgodę. 

2. Wszelkie wydarzenia o charakterze otwartym, konferencje, sympozja, imprezy kulturalne, 
sportowe i inne w Uniwersytecie mogą być organizowane i realizowane za zgodą 

właściwego prorektora, w oparciu o obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisy 
wewnętrzne UPH. 

3. Wniosek w sprawie organizacji wydarzeń, o których mowa w ust. 2, podlega każdorazowo 

zaopiniowaniu przez służbę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy UPH, pod kątem 

odpowiedniego zabezpieczenia środków bezpieczeństwa epidemicznego (w tym 
w szczególności środków dezynfekujących, maseczek ochronnych, przyłbic itp.) 
dostosowanych do rodzaju wydarzenia, miejsca jego przeprowadzenia i planowanej liczby 
uczestników. 

4. Posiedzenia organów kolegialnych i innych gremiów kolegialnych działających w UPH 
mogą się odbywać w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej, na zasadach określonych w statucie i innych przepisach wewnętrznych UPH 
lub w siedzibie Uniwersytetu, o ile pozwalają na to aktualnie obowiązujące przepisy prawa, 
przy zachowaniu obowiązujących wymogów sanitarnych. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio również do innych zgromadzeń organizowanych na terenie Uniwersytetu. 

Funkcjonowanie Domów Studenta 

§ 5 
1. Zakwaterowanie osób w Domach Studenta UPH odbywa się, zgodnie z zaleceniami GIS, 

w osobnych pokojach (po jednej osobie w każdym pokoju) z dostępem do węzła 

sanitarnego, z uwzględnieniem ust. 2. 
2. Zakwaterowanie dwóch osób w jednym pokoju (dwuosobowym) możliwe jest wyłącznie na 

podstawie zgodnych wniosków tych osób oraz oświadczeń o świadomości ryzyka 
zachorowania na COVID-19, związanego z faktem zamieszkania w pokoju z drugą osobą. 

3. Osoby zakwaterowane w Domach Studenta zobowiązane są w szczególności do: 
1) dezynfekowania rąk przy wejściu do budynków; 
2) przestrzegania zasad dystansu społecznego, ograniczania kontaktu pomiędzy 

mieszkańcami; 

3) zasłaniania ust i nosa (przy użyciu maseczki, przyłbicy itp.) w trakcie przebywania 
w przestrzeni wspólnej Domu Studenta. 

4. Kierownik Osiedla Studenckiego ustali maksymalną liczbę osób, które mogą przebywać 

jednocześnie w miejscach ogólnodostępnych w Domach Studenta. 
5. W przypadku podejrzenia zachorowania na chorobę COVID-19 przez mieszkańca Domu 

Studenta stosuje się procedurę określoną w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 



6. Zabrania się w przebywania w Domach Studenta osób z zewnątrz, w tym osób 

odwiedzających. 

Funkcjonowanie Biblioteki Głównej i biblioteki specjalistycznej 

§ 6
Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia Biblioteka Główna oraz biblioteka 

specjalistyczna — Biblioteka Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych pozostają otwarte dla 

czytelników, na zasadach określonych w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej 

Biblioteki Głównej przez dyrektora Biblioteki, w uzgodnieniu z prorektorem ds. nauki 

i współpracy z zagranicą. 

Funkcjonowanie innych jednostek organizacyjnych 

§ 
1. Do odwołania zawiesza się zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego. Działalność Uniwersytetu 

Dziecięcego w okresie zawieszenia zajęć może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem 

technologii informatycznych, w szczególności poprzez publikowanie na stronie internetowej 

Uniwersytetu materiałów i wykładów dla dzieci. 
2. Pozostałe jednostki organizacyjne świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu i na rzecz 

podmiotów zewnętrznych, tj. w szczególności Ośrodek Jeździecki, Centrum Sportu 

i Rekreacji, Poradnia Dietetyczno-Żywieniowa, Studencka Poradnia Logopedyczna, 

Uniwersytet Otwarty i inne, funkcjonują na zasadach obowiązujących przed 

wprowadzeniem stanu epidemii, z zachowaniem wszelkich aktualnie obowiązujących 

wymogów sanitarnych, wytycznych oraz przepisów rozporządzenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 2. 

Postanowienia końcowe 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmują, odpowiednio, 

rektor, właściwy prorektor, właściwy dziekan, kanclerz lub kwestor. 

§ 9 
Tracą moc: 

1) Zarządzenie Nr 35/2020 Rektora UPH z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany 

organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w związku 

z zagrożeniem epidemicznym; 
2) Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora UPH z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie 

nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał przez Senat i inne gremia kolegialne UPH; 

3) Zarządzenie Nr 56/2020 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowej 
zmiany organizacji pracy niektórych pracowników UPH z powodu ograniczeń 

w funkcjonowaniu uczelni w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-
CoV-2; 



4) Zarządzenie Nr 64/2020 Rektora UPH z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany 
trybu postępowania przyznawania świadczeń dla studentów w związku z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV. 

5) Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora UPH z dnia 25 maja 2020 roku zmieniające 

Zarządzenie Rektora Nr 44/2020 z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania UPH oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uniwersytetu; 

6) Zarządzenie Nr 76/2020 Rektora UPH z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ogólnych 
zasad działalności Uniwersytetu w okresie czasowego ograniczenia jego 
funkcjonowania; 

7) Zarządzenie Nr 77/2020 Rektora UPH z dnia z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia 
zasad zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i studentów 
Uniwersytetu w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u pracowników lub 
studentów. 

„ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

prof. dr hab. osła Minkina 

(d 0R -• 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Rektora Nr .1.1.11Z/2020 

ZASADY 
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW 

I STUDENTÓW UNIWERSYTETU W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM NA TERENIE 
KRAJU STANEM EPIDEMII COVID-19 

Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz studenci 
i interesanci, którzy przebywają na terenie uczelni zobowiązani są do stosowania się 
do poniższych rygorów sanitarnych określonych w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed 
możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Rygory sanitarne obowiązujące na terenie UPH dla pracowników, studentów, doktorantów 
i interesantów zewnętrznych 

1. Wszystkie osoby przebywające w UPH zobowiązane są do częstego mycia rąk wodą z mydłem 
lub ich dezynfekowania oraz do zakrywania ust i nosa maseczką, chustą lub w inny skuteczny 
sposób, albo do noszenia przyłbic w przestrzeni publicznej zamkniętej, z zastrzeżeniem pkt 5. 
Zaleca się unikania dotykania dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu. 

2. W przestrzeni publicznej zaleca się zachowanie odległości minimum 1,5 m pomiędzy osobami, 
a jeżeli z różnych przyczyn jest to niemożliwe, ograniczanie przebywania w bliskiej odległości 
z innymi osobami do niezbędnego minimum. 

3. Z obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką, chustą lub w inny skuteczny sposób zwolnione 
są osoby, które mają problemy z oddychaniem, spowodowane chorobą lub gdy nie są w stanie 
samodzielnie jej założyć z tytułu posiadanej niepełnosprawności. 

4. Nakaz zakrywania ust i nosa maseczką, chustą lub w inny skuteczny sposób, albo noszenia 
przyłbic, o którym mowa w pkt 1, przez uczestników zajęć i osoby prowadzące zajęcia 
obowiązuje także w trakcie zajęć w salach dydaktycznych, w przypadku, gdy nie jest możliwe 
zachowanie dystansu minimum 1,5 m. 

5. Na terenie uczelni pracownicy, którzy nie uczestniczą w bezpośredniej obsłudze spraw 
interesantów lub studentów nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, jednocześnie starając 
się zachować odstęp minimum 1,5 metra między sobą. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie 
zalecanej odległości z uwagi na charakter pracy, pracownicy zobowiązani są do zakrywania 
ust i nosa w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. Należy również do minimum 
ograniczyć czas wykonywania czynności pracy w bliskiej odległości od siebie. 

6. Pracownicy, którzy bezpośrednio obsługują studentów lub interesantów z zewnątrz, w trakcie 
tej obsługi, mają obowiązek stosowania maseczek ochronnych na usta i nos, a także rękawic 
ochronnych jednorazowych. 

7. Stanowiska obsługi studentów oraz interesantów na uczelni należy oddzielić ekranami z pleksi, 
a także wyznaczyć miejsca w odległości minimum 1,5 metra dla oczekujących na załatwienie 
sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, pracownicy obsługi powinni używać przyłbic oraz w miarę 
możliwości zachować minimum 1,5 metrowy odstęp we wszystkich momentach, nie 
wymagających bliskiego kontaktu z załatwiającym sprawę interesantem lub studentem. 

8. Zaleca się aby ww. stanowiska były wyposażone w pojemniki na dokumenty. Przekazywane 
dokumenty powinny być dezynfekowane lub poddane kwarantannie (minimum 24 h). 

9. Studenci oraz interesanci wchodzący do budynku Uniwersytetu mają obowiązek zakrywać usta 
i nos maseczką, chustą lub w inny skuteczny sposób. Uczelnia w miarę potrzeb może 
zorganizować i oznakować ogólnodostępne punkty w budynkach UPH, w których studenci oraz 
inni interesanci będą mogli zaopatrzyć się w maseczkę. W sytuacjach awaryjnych należy 
zabezpieczyć na portierniach niewielki zapas maseczek jednorazowych, które na potrzeby 



zewnętrznych jednostek kontrolnych lub w innych sytuacjach szczególnych będą mogły być 
wydane. 

10. Przy każdym wejściu do budynku UPH studenci lub interesanci zewnętrzni powinni założyć 
jednorazowe rękawice lub obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

11. W każdym budynku UPH, przy wejściu, w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, powinny być 
wystawione płyny dezynfekcyjne z informacją o konieczności dezynfekcji rąk dla studentów, 
pracowników i interesantów z zewnątrz. Portierzy, w miarę możliwości, mają obowiązek 
pilnować, aby dezynfekcja rąk oraz zakrywanie ust i nosa przez osoby do tego zobligowane 
były bezwzględnie realizowane. W pobliżu miejsca wystawienia płynów dezynfekcyjnych 
powinna znajdować instrukcja dezynfekcji rąk, instrukcja nakładania i zdejmowania maseczek 
oraz jednorazowych rękawic, a także informacja o sposobie postępowania w sytuacji, gdy 
osoba przebywająca na uczelni źle się poczuje lub zgłosi objawy świadczące o możliwości 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

12. Przy wyjściu głównym z każdego budynku powinien być wystawiony pojemnik na zużyte 
maseczki lub rękawice. 

13. W pomieszczeniach dydaktycznych i na korytarzach budynków UPH krzesła oraz inne miejsca 
siedzące powinny być odpowiednio oznakowane, w sposób informujący o możliwości ich 
zajmowania, z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m. 

14. Wyznaczeni pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego mają obowiązek regularnej 
dezynfekcji powierzchni dotykowych, w tym biurek, lad i stołów, klamek, włączników światła, 
poręczy schodów itp., w korytarzach i pomieszczeniach, które w ramach obowiązków 
służbowych na co dzień sprzątają. Obowiązek sprzątania i dezynfekcji powierzchni dotykowych 
w laboratoriach oraz pracowniach specjalistycznych spoczywa na pracownikach technicznych 
poszczególnych wydziałów. 

15. Ponadto należy wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne 
(aule, sale dydaktyczne, strefy samodzielnej nauki) regularnie i starannie sprzątać, z użyciem 
wody z detergentem. W łazienkach powinny być wywieszone instrukcje mycia rąk. 

16. Pracownicy kierujący samochodem służbowym, jeżeli jadą sami nie muszą zakładać maseczki 
zakrywającej usta i nos, jednak w przypadku gdy wiozą pasażerów obowiązek zakładania 
maseczki oraz dezynfekcji rąk lub zakładania jednorazowych rękawic obowiązuje wszystkich 
uczestników podróży. Ponadto, w miarę możliwości, należy tak zajmować miejsca w pojeździe, 
aby zachować jak największą odległość pomiędzy pasażerami. 

17. W samochodzie powinien znajdować się worek foliowy na zużyte maseczki lub rękawice oraz 
płyn dezynfekcyjny do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni we wnętrzu samochodu, 
po każdym dłuższym przewozie osób lub regularnie w określonych odstępach czasu. 
Dezynfekcji wnętrza samochodu dokonuje kierowca. 

18. Środki dezynfekcyjne, maseczki i jednorazowe rękawice oraz inne środki ochrony na potrzeby 
poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni zakupuje i dostarcza Dział Administracyjno-
Gospodarczy, natomiast koszt ich zakupu ponoszą jednostki organizacyjne, zgłaszające do 
Działu Administracyjno-Gospodarczego zapotrzebowanie w tym zakresie. 

Rygory sanitarne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynkach UPH 

1. Przed przystąpieniem do zajęć w budynkach i pomieszczeniach UPH należy dostosować 
liczbę osób w poszczególnych grupach do możliwości sal dydaktycznych, aby odstęp 
pomiędzy stanowiskami dla poszczególnych studentów wynosił co najmniej 1,5 m, 
z zastrzeżeniem sytuacji określonej w ust. 8. Przy wejściu do każdej sali dydaktycznej 
powinna być zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie osób, która może znajdować 
się w tej sali, z uwzględnieniem zachowania zalecanego dystansu 1,5 m. 

2. Planując zajęcia dydaktyczne należy również uwzględnić liczbę osób, jaka jednocześnie 
może przebywać na korytarzach w oczekiwaniu na zajęcia, aby możliwe było zachowanie 
zalecanego dystansu minimum 1,5 m w przestrzeni publicznej. 

3. W miarę możliwości, zajęcia powinny być planowane w taki sposób, aby każda grupa, 
przebywała w tej samej sali dydaktycznej przez wszystkie zajęcia w danym dniu. 

4. Planując zajęcia należy przewidzieć, przerwy na wietrzenie pomieszczeń laboratoryjnych 
po każdym zakończonym etapie ćwiczeń, dostosowując czas i częstotliwość ich wietrzenia do 



panujących na zewnątrz warunków temperaturowych, aby zbytnio nie wychłodzić 
pomieszczeń, a także na dezynfekcję sprzętów i stołów laboratoryjnych po każdych 
zakończonych ćwiczeniach. 

5. Zajęcia powinny być tak zaplanowane, aby studenci nie musieli długo oczekiwać na zajęcia 
przed salą dydaktyczną. W tym celu, na stronie internetowej danego wydziału powinny być 
zamieszczone: 
1) rozkłady zajęć; 
2) informacje o rygorach sanitarnych, jakich należy dochować podczas odbywania zajęć. 

6. Student, który z uwagi na zaobserwowane objawy, które mogą wskazywać na zarażenie 
wirusem SARS-CoV-2, nie może uczestniczyć w zajęciach, zobowiązany jest, przed 
rozpoczęciem zajęć, do poinformowania właściwego dziekanatu drogą e-mailową o swojej 
nieobecności i jej przyczynach. 

7. Na każdej kondygnacji budynku danego wydziału powinny być wystawione płyny 
dezynfekcyjne z informacją o konieczności dezynfekcji rąk, a także pojemniki lub worki na 
zużyte maseczki lub rękawice oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk, zakładania 
i zdejmowania rękawic oraz zakładania i zdejmowania maseczek. 

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia ze studentami mają obowiązek stosować maseczki 
ochronne na usta i nos oraz jednorazowe rękawice, każdorazowo, gdy charakter zajęć tego 
wymaga lub gdy nie jest możliwie zachowanie dystansu 1,5 m. Maseczki w przypadku, gdy 
prowadzenie w nich zajęć jest uciążliwe mogą być zamienione na przyłbicę. 

9. Nauczyciel akademicki, ze stosownym wyprzedzeniem, otwiera salę tak, aby zbierający się 
na zajęcia studenci nie gromadzili się w jednym miejscu bez zachowania zalecanego 
dystansu minimum 1,5 m. 

10. Studenci do wyznaczonej sali wchodzą pojedynczo i zajmują wskazane miejsca 
z zachowaniem zalecanego bezpiecznego odstępu. Do sali mogą wnieść jedynie wymagane 
na zajęciach materiały piśmiennicze, niewielkich rozmiarów torby podręczne oraz butelkę 
plastikową z wodą. 

11. Na salę ćwiczeniową nie można wnosić reklamówek, dużych rozmiarów toreb, plecaków itp., 
a także włączonych telefonów komórkowych i odzieży wierzchniej. Odzież wierzchnią należy 
pozostawiać w szatni. 

12. Studenci na zajęcia przychodzą w białym fartuchu lub innym uniformie (jeżeli wymaga tego 
regulamin pracowni) oraz maseczce zakrywającej usta i nos, a także dezynfekują ręce lub 
zakładają jednorazowe rękawice, jeżeli tak zaleci wykładowca w przysłanych drogą 
elektroniczną rygorach sanitarnych. W pracowniach należy zabezpieczyć awaryjny zapas 
jednorazowych maseczek oraz rękawic. O wydaniu maseczki decyduje wykładowca. 

13. W trakcie realizacji zajęć studenci zobowiązani są do ścisłego przestrzegania regulaminu 
pracowni oraz zaleceń prowadzącego zajęcia z zachowaniem ustalonych rygorów 
sanitarnych. 

14. W przypadku, gdy zakres realizowanych zajęć praktycznych wymaga zmniejszenia 
zalecanego dystansu pomiędzy studentami, bezwzględnie wówczas należy stosować 

maseczki zakrywające usta i nos oraz jednorazowe rękawice, starając się aby czas 
niezachowania zalecanego dystansu był jak najkrótszy. 

15. Studenci mogą wychodzić na przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami, przy czym zaleca 
się zachowanie odległości minimum 1,5 m oraz niegromadzenie się w grupach na korytarzu. 

16. Po każdym zakończonym etapie ćwiczeń pracownie dydaktyczne powinny być wietrzone 
dostosowując czas i częstotliwość ich wietrzenia do panujących na zewnątrz warunków 
temperaturowych, aby zbytnio nie wychłodzić pomieszczeń, a po zakończeniu całości 

ćwiczeń stoły i sprzęty laboratoryjne wykorzystywane do zajęć, powinny być dezynfekowane 
przez pracowników technicznych, a jeżeli ich nie ma przez nauczycieli prowadzących zajęcia. 

17. Po zakończeniu zajęć studenci niezwłocznie powinni opuścić teren uczelni. Jakakolwiek 
wymiana informacji, przekazanie ew. spostrzeżeń i uwag dotyczących zakończonych zajęć 

mogą się odbyć z wykorzystaniem komunikacji na odległość. 
18. Po zakończeniu zajęć w danym dniu wykorzystywane do zajęć i jako pomieszczenia 

pomocnicze sale oraz ciągi komunikacyjne powinny zostać umyte wodą z wykorzystaniem 
detergentu, wywietrzone, a krzesła, stoły i sprzęty, których używali studenci zdezynfekowane. 
Czynności tych w zależności od przeznaczenia pomieszczenia dokonują pracownicy Działu 

Administracyjno-Gospodarczego odpowiadający za utrzymanie w nich porządku i czystości 

lub pracownicy techniczni, odpowiedzialni za porządek i czystość stołów laboratoryjnych oraz 
ustawionych na nich sprzętów. 



19. W przypadku zajęć praktycznych i studenckich praktyk zawodowych w jednostkach służby 
zdrowia lub innych konieczne jest zastosowanie się przez studentów i opiekunów do rygorów 
sanitarnych panujących w jednostkach przyjmujących studentów. 

20. Uczelnia zapewnia studentom i opiekunom skierowanym przez UPH środki ochrony 
wymagane przez te jednostki, dlatego odpowiednio przed rozpoczęciem praktyk opiekunowie 
praktyk powinni dowiedzieć się jakie wymogi w tym zakresie obowiązują i w formie e-mailowej 
powiadomić studentów o tych wymaganiach, a także o zasadach bhp obowiązujących 
w miejscu odbywania praktyk. 

21. Przed wejściem do jednostek zewnętrznych, na podstawie zalecenia Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej dla tej jednostki lub decyzji samej jednostki może być realizowany obowiązek 
pomiaru temperatury ciała. 

22. Opiekunowie praktyk oraz studenci bezwzględnie muszą przestrzegać rygorów określonych 
w jednostkach, do których zostali skierowani na praktykę i wykonywać polecenia 
prowadzących zajęcia. 

23. W zakresie przestrzegania ogólnych zasad ochrony przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, 
o ile odrębne procedury jednostek zewnętrznych przyjmujących studentów na praktykę nie 
stanowią inaczej, należy stosować się do rygorów sanitarnych określonych w niniejszej 
procedurze. 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Rektora Nr 'ILIL  /2020 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA OBJAWÓW 
CHOROBOWYCH U PRACOWNIKÓW LUB STUDENTÓW 

1. Osoby, które, powróciły z zagranicy z krajów, gdzie obowiązuje po powrocie okres 
kwarantanny lub w okresie ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą, u której potwierdzono 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub przebywała w rejonach transmisji tego wirusa i miała 

kontakt z osobami tam zamieszkującymi, nie powinny przychodzić do pracy lub na zajęcia, 
tylko powiadomić o tym drogą telefoniczną lub e-mailową właściwą miejscowo stację sanitarno-
epidemiologiczną oraz bezpośredniego przełożonego, a w odniesieniu do studentów 
— pracowników dziekanatu lub instytutu, w ramach którego odbywają kształcenie. Powrót do 
pracy lub na zajęcia odbywające się w budynku Uniwersytetu uzależniony jest od stanowiska 
właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

2. Każdy budynek dydaktyczny, administracyjny, biblioteka lub dom studenta w uczelni powinien 
posiadać minimum jedno wyznaczone i oznakowane pomieszczenie, wyposażone w dostępne 

rękawice jednorazowe, maseczki zakrywające usta i nos, płyn dezynfekcyjny, instrukcje 
dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek i rękawic ochronnych oraz pojemniki na 
zużyte środki ochrony, a także informacje adresowe i telefoniczne do najbliższej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, pogotowia ratunkowego i szpitalnego oddziału zakaźnego. 

3. Pomieszczenie to, w miarę potrzeb, służyć może jako miejsce czasowej izolacji na wypadek 
podejrzenia zachorowania na COVID-19 pracownika lub studenta UPH. 

4. W pomieszczeniu, w miarę możliwości, nie powinno być sprzętów, materiałów i powierzchni, 
których nie da się skutecznie zdezynfekować. Pomieszczenie to powinno znajdować się 
w pobliżu czynnych sanitariatów. 

5. Jeżeli student lub pracownik w trakcie zajęć lub przebywając na terenie uczelni przejawia 
niepokojące objawy mogące wskazywać, że mógł się zarazić wirusem SARS-CoV-2, wówczas 
należy natychmiast odizolować go od innych osób, w przygotowanym na ten cel oddzielnym 
pomieszczeniu, zapewniającym minimum 1,5 m odległości od innych osób. Czynności tej 
dokonują nauczyciele akademiccy w odniesieniu do studentów, z którymi mają zajęcia oraz 
bezpośredni przełożeni lub inni pracownicy, którzy zauważyli niepokojące objawy u swoich 
podwładnych lub współpracowników. 

6. Klucz do wyznaczonego pomieszczenia mogą pobrać pracownicy uczelni, którzy zgłoszą 

na portierni tego rodzaju potrzebę. 

7. Osoba z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 nie może opuszczać tego 
pomieszczenia do czasu podjęcia dalszych działań z wyłączeniem pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego. 

8. Za realizację tego obowiązku odpowiada bezpośredni przełożony pracownika lub 
współpracownik, który podjął działania, a w odniesieniu do studentów nauczyciel akademicki, 
który miał z nimi zajęcia lub jest ich opiekunem. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne podlega 
wówczas wyłączeniu z eksploatacji do czasu jego dezynfekcji. 

9. O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie należy powiadomić władze uczelni, a także właściwą 

miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych przez tę 

jednostkę instrukcji oraz poleceń. 

10. W przypadku, gdy stan zdrowia izolowanej osoby nie wymaga pomocy jednostek ratownictwa 
medycznego osoba izolowana powinna udać się transportem indywidulanym do domu, gdzie 
telefonicznie powinna skorzystać z teleporady medycznej u lekarza rodzinnego lub innego 
dostępnego lekarza. 

11. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia osoby izolowanej w wyznaczonym pomieszczeniu 
należy wezwać pogotowie ratunkowe informując o podejrzeniu choroby, celem przewiezienia 
do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić stację 

sanitarno-epidemiologiczną. 



12. Obszar, w którym przebywała i poruszała się osoba izolowana należy poddać gruntownemu 
myciu z wykorzystaniem detergentów, a powierzchnie dotykowe (blaty, siedzenia, klamki, 
poręcze, uchwyty, itp.) poddać dezynfekcji. 

13. Mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętów dokonują pracownicy Działu Administracyjno-
Gospodarczego zachowując rygory bezpieczeństwa epidemiologicznego lub pracownicy 
wyspecjalizowanych jednostek zewnętrznych. Decyzję w tym zakresie podejmują władze 

uczelni. 
14. Należy również dokonać ustalenia listy osób, z którymi osoba podejrzewana o zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 miała kontakt w czasie przebywania w uczelni, co będzie pomocne 
w prowadzeniu dalszego postępowania epidemiologicznego przez Państwową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Wykaz jednostek nadzoru sanitarnego i pomocy medycznej: 

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach; tel.: 25 644-20-40 wew. 24 
czynny w godzinach pracy PSSE, telefon alarmowy czynny całą dobę 662-156-328. 

SPZOZ — Szpital Miejski w Siedlcach, Oddział Zakaźny; tel.: 25 632-20-61/69 wew. 213, 
telefon alarmowy 662-156-987. 

Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Oddział Ratunkowy (SOR) — telefon 112. 

Narodowy Fundusz Zdrowia — infolinia 800-190-590. 



Instrukcja ł Bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic jednorazowych 

Jak prawidłowo 
nałożyć i zdjąć rękawice 

li World Health 
Organization 

Przed nałożeniem na dłonie rękawic dokładnie umyj 
ręce wodą z mydłem przez minimum 20 sekund 

Wyjmij rękawicę 

z opakowania 

' 

• 

Drugą rękawicę 

wyjmij gołą dłonią 

Uchwyć ją w miejscu, w którym 
powinien znajdować się nadgarstek 
i płynnym ruchem wsuń ją na dłoń 

Złap palcami jedną rękawicę 

na wysokości nadgarstka 
i ściągnij ją wywracając 

rękawicę wewnętrzną stroną 

na wierzch 

(#) Nie wrzucaj 
rękawiczek 

do toalety! 

Nałóż pierwszą rękawicę 

Odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy 

zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i nałóż na drugą rękę 

n 
Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce 

w rękawiczce i ruchem ślizgowym 

włóż palce gołej ręki między rękawicę 

a nadgarstek. Zdejmij drugą 

rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłoni, 

a następnie naciągnij na trzymaną 

w palcach rękawicę 

El 
Wrzuć zdjęte 

rękawice do 
kosza 

Nie dotykaj twarzy 
w rękawiczkach! 

Główny Inspektorat Sanitarny C> /G1S_gov O /GI Sgov pl •/GIS_gov_pl C.3 
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Instrukcja 2 Mycia rąk 

Jak skutecznie myć ręce? 

Zwilż ręce ciepłą 

wodą. Nałóż 

mych w płynie 

w zagłębienie 

dłoni. 

Namydl kciuk 
jednej dłoni 

drugą ręką 

i na przemian. 

eF
Spłucz starannie 
dłonie, żeby usunąć 

mydło. Wysusz je 
4 1-* starannie. 

4 ł

Namydl obydwie 
wewnętrzne 

powierzchnie dłoni. 

Namydl wierzch 
jednej dłoni 

wnętrzem drugiej 
dłoni i na przemian. 

Całkowity czas: 
30 sekund 

Spleć palce 
i namydl je. 

Namydl obydwa 
nadgarstki. 

Nie zapomnij umyć tych obszarów: 

Główny Inspektorat Sanitarny Q/GIS_gov Q/GISgovp1 /Gl S_gov_pl gis.gov. pl 



Instrukcja 3 Dezynfekcji rąk 

Jak skutecznie dezynfekować ręce? 

Użyj środka do dezynfekcji rąk, 
który zawiera co najmniej 60% alkoholu. 

O Nanieś taką ilość 

7, preparatu, aby dłonie 

byty całkowicie 

i zwilżone 

O Pocieraj dłoń o dłoń 

rozprowadzając

preparat na całą 

powierzchnię 

Pocieraj wewnętrzną 

częścią prawej 
dłoni o grzbietową 

część lewej dłoni 

i odwrotnie 

Spleć palce i pocieraj 
wewnętrznymi 

częściami dłoni 

• 

Czas trwania: 
do ..vv,.schniecia 

doii 

jr§ Pocieraj górną część 

palców prawej dłoni 

- o wewnętrzną część —  
lewej dłoni i odwrotnie _ 

Ruchem obrotowym 
pocieraj kciuk lewej 
dłoni wewnętrzną 

częścią prawej dłoni 

i odwrotnie 

Ruchem okrężnym 

opuszkami palców 
\ prawej dłoni pocieraj 

wewnętrzne zagłębienie 

lewej dłoni i odwrotnie 

Po wyschnięciu ręce 

są zdezynfekowane 

M nis:crstwe Zerowla 



Instrukcja 4 Korzystania z maseczek 

Jak prawidłowo 
nałożyć i zdjąć maseczkę 

World Health 
J Organization 

Przed nałożeniem maski umyj ręce mydłem i wodą 
lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu 

01!"" 
i 

Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między 
twarzą a maską nie ma żadnych przerw 

Unikaj dotykania maski podczas jej używania; 
jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i wodą lub 
płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu 

Wymień maskę na nową, gdy tylko 
będzie wilgotna, nie używaj ponownie 
masek jednorazowych 

Aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie 
(nie dotykaj przodu maski!) 

Wyrzuć maseczkę do zamykanego 
pojemnika; umyj ręce mydłem i wodą 
lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu 

® Nie wrzucaj maseczki 
do toalety! 

Ministerstwo Zdrowia 
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