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Zarządzenie Nr 36/2020

Rektora Państwowej Wyższej SzkoĘ Zawodowej w Koszalinie

z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sPrawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeńsfwa z,łiązanego z częściowym
PrzYwracaniem działalności dydakĘcznej na terenie Państwowej Wyższej SzkoĘ

Zawodowej w Koszalinie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia2} lipca 2018 roku Prawo p szkolnictwie
vvYŻszYm i nauce Dz,U.2020,85 j.t, z pożn, zffi., Rozporządzenia Ministra Naukii Szkolnictwa WYzszego z dńa 2l maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związkuz zaPobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanięm COVID-l-9 oraz w związku
z dokumentem Ministerstwa NaŃi i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 roku
Pn. ,,Środowiskowe fiyczne w związkuz częściowy m'przywracaniem działalności uczelni,,

zarządzamo co następuj e:

§1

Niniejsz-vrn rł'Prowadza się zasad_v zachowania bezpieczehstwa związanego z częściowym
PrZYWIacanienr działalnoŚci dydaktycznej na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowe.j
w koszalinie rv brzmieniuzałącznika do nirriejszego zarządzenia.

§2

WYkonanie Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds, Nauczania i Studentów, Prorektorowi
ds. Współpracy i Rozwoju oraz Kancierzowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem t czerwca 2020 roku,
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Załącznik do Zarządzenia Nr 3612020

Rektora pwsz w koszalinie
z dnia I częrwca 2020 rolłl

ZAsADY
ZACHOWANIA BEZPIECZEŃ STW A ZWI ĄZANE GO Z CZĘŚCIOWYM

PRZYWRACANIEM DZIAŁ ALNO Ś CI DYDAKTYCZNEJ
NA TERB,NIE PAŃSTWOWEJ WYŻSZFJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W KOSZALINIE

§1

1. W terminie od dnia podpisana Zarządzenia zajęcia prakĘczne otaz egzaminy dyplomowe,
oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie uczelni
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych niniejszyn zarządzeniem. Decyzję w tej

sprawie podejmuje Rektor.
2. Zajęcia praktyczne oraz egzaminy dyplomowe na terenie uczelni odbywają się zgodnie
z procedurą określoną przęz Rektora.

§2

l.zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie zaieć dydaktycznych :

1) na terenie uczęlni mogą przebywać jedynie studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia
praktyczne lub egzaminy dyplomowe tylko w trakcię ich realizacji lub przemieszczania się

w związku z tymi zajęciami,

2) w zajęciach uczestniczyć mogą studenci niewykazujący objawów chorobowych
wskazujących na zatńenie COVID-19 iktórzy w ciągu ostatnich 14 dni nie mieli kontaktów
z osobami chor5rmi na COVID-19 lub z osobami przebywającymi na kwarantannie,

lub izolacji zracji możliwości zarażenia,

3) w trakcie zajęć, w przerwach pomiędzy nimi, przed ich rozpoczęciem i po zakończęniu
studenci i pracownicy zobowiązani są do zachowaniamiędzy sobą odstępu 1,5 m,

4) w trakcie zajęć praktycznych, w sali dydaktycznej,laboratorium lub pracowni obowiązuje
ograniczenie jednoczesnej liczby studentów do takiej, w któĘ zapewnionabędzie odległość
pomiędzy studentami co najmniej 1,5 m, co odpowiadaprzelicznikowi ok. 12 

^'najedną
osobę przebyw ającą w pomie szczeniu,
5) na drzwiach wejściowych do sali należy umieścić informację o maksymalnej,
dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali or9z listę imienną studentów
uczestniczących w danych zajęciach. Za umieszczenie tych informacji odpowiada
prowadzący zĄęcia,



6) prowadzący zajęcia ma obowiązek przed rozpoczęciem zajęć policzyć osoby przebywające
w sali,

7) w sali, w której odbywają się zajęcia należy wyrńnie oznaczyćl<rzesła, których nię mozna
zajmować. Zaumieszczenie tych informacji odpowiada Kanclerz zprowadzącym zĄęcia,
8) po wejściu do sali prowadzący zajęcia oraz studenci zobowiązań są dokonać dezynfekcji
rąk,
9) wszyscy studenci obowiązani są w trakcie zajęć i przerwach między nimi do noszenia
maseczek ochronnych na nos i usta lub przyłbic,
10) nauczyciele prowadzący zajęcia zobowtązani są do noszenia maseczek ochronnych na nos
i usta lub przyłbic ochronnych,
11) w przerwie przed kżdymi kolejnymi zajęciami pracownicy obsługi dezynfekują w salach
dydaktycznych wszystkie używane krzesła, powierzchnie stołów i ławek, klamki i pochwyty
do pomieszczeń, apo zakończeniu zajęć równięż podłogi,

12) nawzyciele prowadzący zajęcia w przerwie między zajęciarni i po ich zakończeniu
zobowiązań są do wietrzenia pomieszczeń i dezynfekcji wykorzystyrvanych przez studentów
i nauczyciela wządzeń poprzez ich przemycie płynem dezynfekuj ącym,
13) po kńdej przerwie między zajęciami pracownicy obsługi dezynfekują ciągi
komunikacyjne, toalety, klamki i pochwyty w drzwiach,
14) do budynku mogą wchodzić tylko studenci, którzy znajdĄą się na liście dostarczone1
ptzez Dyrektorów Instytutów co najmniej dzięń wcześniej do Kanclerza oraz Kierownika
Domu Studenta. Lista powinna zawierać nazwiska studentów oraz numery pomieszczeń,
w których majązajęcia,
15)każdy student rozpoczynąący cykl zĄęó zobowiązany jest do podpisania oświadczenia
o świadomości odpowiedzialności karnej za naruszęnię zasaó kwarantanny llb zatajenia faktu
zakażenia lub kontaktu z osobami zaktżonymi jako warunek dopuszczenia do zajęć według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzeńa,
16) studenci,lłórzy nie mający własnych maseczek, mogą zaopatrzyć się w nie na portierni,
17) przy wejściu do budynku oraz w salach znajdują się stoliki z dozownikami pł5łru

dezynfekującego wraz z opisami według wzorów GIS.

2. Należy bezwzględnie przestrzegać rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego doĘczących środków ochronnych przeciwko koronawirusowi
wywołującemu COVID-l9 oraz wyĘcznych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.



§3

1) nauczyciele mają prawo wejść do obiektów i mieć dostęp do pomieszczeń zgodnie

z wykazami dostarczonymi przez Dyrektorów Instytutów do Kanclerza,

2) wszyscy pracownicy zobovnązani sąprzy wejściu do budynku dokonać dezynfekcji rąk,

3) pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę o podejrzeniu

zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoY-2, objęciu kwarantanną bądź przebywaniu

w izolacji drogą elektroniczną (pwsz-koszalin@wp.pl) lub telefoniczną,
4) pracownicy administracji mogą przebywac dla realizacji obowiązków słuzbowych
na terenie budynków w godzinach od 7.30 do 15.30, a pracownicy obsługi i Domu Studenta

zgodnie z grafikami pracy. W przypadku zajęć dydaktycznych zaplanowanych w obiekcie

poza tymi godzinami Referat Gospodarczy zapęwni fuŃcjonowanie obiekfu w godzinach
popołudniowych, jednak nie dłuzej niz do godz.2a.00. Podstawą przedłużeńa jest plan zajęć

zatw ier dzony pr zęz Rektora,

5) ustalenie czasu prowadzenia prac dezynfekcyjnych określonych w paragrafie 1 ustęp

1 punkt II oraz 13 następuje na podstawie planów zajęó przygotowanych przez Dyrektorów

Instytutów. Weryfikacji czystości dokonuje Kierownik Referatu Gospodarczego.

W przypadku odwołania lub przesunięcia zajęć nauczyciel prowadzący zobovmązany jest

natychmiast powiadomić o tym właściwego Dyrektora Instytutu, który tę informację
przekazuje niezwłocznie właściwemu Prorektorowi, Kanclerzowi oraz Kierownikowi Domu
Studenta,

6) ogranicza się liczbę osób przebywających w jednej łazience o połowę. Kierownik Ręfęratu

Gospodarczego umieści na drzwiach wejściowych informację na temat maksymalnej liczby
osób, które mogą znajdowaó się wewnątrz. W każdej łazience umieszcza się wytyczne GIS
doĘczące właściwego mycia rąk. Na bieżąco uzupełnia się mydło i ręczniki jednorazowe.

ToaleĘ winny być sprzątane co godzinę, a weryfikacji czystości dokonuje Kierownik
Ręferatu Go spodarczego,

7) Kierownik Referatu Gospodarczego odpowiada za stałe dostęp do dozowników z płynem

dezynfekuj ącym wlaz z opisami według wzorów GIS znajdującymi się przy wejściu do

budynku orazw salach zajęciowych,

8) pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych na usta i nos lub przyłbic
w trakcie przebywania wewnątrz budynków. Nie ma obowiązku noszenia maseczek

w pomieszczeniach służbowych, jeśli stanowiska pracy umieszczone są tak, aby odległość
pomiędzy każdymi dwoma osobami była co najmniej 1,5 m lub w pomieszczeniu przebywa

tylko jedna osoba.

2. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego doĘczących

1.Dostepność obiektów i obsługa administracyina zaięć:



środków ochronnych przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-l9 oraz
wytycznych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.

§4

l,. Zasadv funkcionowania Domu Studenta:
1) utrzymuje się zakaz kwaterowania studentów i innych osób w domach sfudenckich,
2) zakaz nie dotyczy sfudentów lczestniczących w zajęciach dydaktycznych, o których mowa
w paragrafie l,
3) prawo do zakwaterowania w Domu Studenta mają studenci studiów stacjonarnych
niemający stałego miejsca zarnieszkania w Koszalinie i powiecie koszalińskim, ktotzy
uczestniczą w zaj ęciach dydaktycznych,
4) zakwaterowani mogą być tylko sfudenci, którzy znajdują się na liście przekazanej przez
Dyrektorów Instytutów, na któĘ określono okres odbywania zajęć, a zakvłatqowanie moze
obejmować tylko ten okres,

5) podczas kwaterowania studenci zobowiązani są do podpisania oświadczenia
o zastosowaniu się do rygorów bezpieczeństwa oraz świadomości odpowiedzialności karnej

za złamanie zasad kwarantanny, ukryrvanie faktu zarażenia się lub bezpośredniego kontaktu z
osobami zarńonymi (Z AŁ ĄCZNIK NR 1 ),

6) studenci kwaterowani są po jednej osobie w pokoju,

7) na tęrenie domu studenckiego mogą przebywać tylko studenci w nim zakwaterowani.
W trakcie kontaktów i przemieszczania się obowiązuje zachowanie odległości co najmniej 2

metrów,

8) na terenie Domu Studenta oraz tęrenach przyległych obowiązuje zakaz gromadzenia się

i uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich bez względu na liczbę osób,

9) wszyscy pracownicy oraz mięszkańcy zobowiązań są przy wejściu do budynku dokonać

dezynfekcji rąk,

10) sfudenci poruszający się po budynku Domu Sfudenta, opuszczając pokój, zobowiązani są

do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos lub przyłbic,.

11) wysokość opłaty zapobyt w domu studenckim w okresie realizacji zajęć dydaktvcznych

określa odrębne Zarządzeńe Rektora.



ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZr.NIA

Ja, niżej podpisany, oświadczam, źe jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej

za naruszęnie zasad kwarantanny lub zatajenia faktu zakażęnia lub kontaktu z osobami
zakńonymi oraz postępowanie zgodnie z ,,Zasadami zachowania bezpieczeństwa
związanego z częściowym przywTacaniem działalności dydaktycznej na terenie Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie".

kierunek, rok studiów imię i nazwisko

data


