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Rektora Wyższej Szkoły Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu
z dnia 2 września 2021 r.

Zasady przebywania w budynku Uczelni w czasie zagrożenia epidemicznego
1. Na terenie uczelni mogą przebywać jedynie osoby:
a) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
b) nieobjęte kwarantanną lub izolacją.
2. Zaleca się korzystanie ze szczepień przeciwko COVID - 19.
3. W miarę możliwości należy minimalizować obecność osób trzecich na Uczelni.
4. Wszystkie osoby przebywające w Uczelni zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa
maseczką. Dotyczy to zarówno przestrzeni wspólnych, tj. np. korytarzy, jak i sal
dydaktycznych oraz biblioteki i pomieszczeń administracyjnych.
5. W miarę możliwości zaleca się zachowanie 1,5 m dystansu pomiędzy osobami.
6. W budynku w widocznych miejscach rozmieszczone są dozowniki do dezynfekcji rąk.
W salach ćwiczeniowych i pracowniach zamontowane są przepływowe lampy
bakteriobójcze i wirusobójcze, które powinny być włączane podczas zajęć przez osobę
prowadzącą.
7. Organizacja dezynfekcji przestrzeni wspólnych jest zgodna z wytycznymi GISu.
8. Zachęcamy do częstego mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie po dotknięciu klamki,
poręczy, jak również po korzystaniu ze sprzętów przeznaczonych do wspólnego
użytkowania.
9. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wrzucać do oznakowanych pojemników
rozmieszczonych na korytarzach Uczelni.
10. Miejscem wyznaczonym do spożywania jedzenia jest uczelniany barek znajdujący się
na drugim piętrze budynku uczelni. Nie należy spożywać pokarmów na korytarzach
uczelni.
11. Każdą niepokojącą sytuację związaną ze zdrowiem własnym bądź cudzym należy
bezzwłocznie zgłaszać wykładowcy lub pracownikowi administracyjnemu.
W przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej na terenie budynku
Uczelnia uruchamia stosowne procedury, wynikające z wytycznych GIS oraz
MNiSW.
Wytyczne dla studentów i wykładowców dotyczące organizacji i przeprowadzania zajęć
w siedzibie Uczelni w roku akademickim 2021/2022
I. Ogólne wytyczne i organizacja nauczania kontaktowego
1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane są do funkcjonowania
zapewniającego realizację zadań, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy,
uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz
obowiązujące przepisy prawa określające zasady świadczenia pracy.
2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie powinny przebywać osoby inne
niż studenci, pracownicy lub pacjenci.

3. Pomieszczenia dydaktyczne w miarę możliwości powinny być regularnie wietrzone,
w tym przed zajęciami oraz nie rzadziej niż co 45 min. w trakcie zajęć. Jeżeli to
możliwe, wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. Pomiędzy
zajęciami powinna obowiązywać, odpowiednia dla bezpiecznej wymiany osób
i przewietrzenia, przerwa.
4. Studenci i pracownicy powinni być wyposażeni we własne maseczki oraz przybory
niezbędne do realizacji zajęć (m.in. artykuły piśmiennicze, długopisy, kartki, itp.).
5. Uczelnia dysponuje zapasem: maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych,
fartuchów jednorazowych, płynów do dezynfekcji, które są dostępne w portierni.
6. Prowadzący zajęcia w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu COVID-19 powinien:
a) sprawdzić, czy studenci wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej;
b) zapoznać studentów z regulaminami pomieszczenia oraz instrukcjami, w tym
zasadach obowiązujących w czasie pandemii;
c) nadzorować uczestników zajęć pod kątem przestrzegania zasad reżimu sanitarnoepidemiologicznego;
d) sporządzić listę obecności.
7. W przypadku nałożenia kwarantanny na studentów osoby zdrowe uczestniczą w
zajęciach realizowanych zdalnie.
8. W okresie trwania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 usprawiedliwienie
nieobecności na zajęciach dokonywane będzie na podstawie zwolnień lekarskich lub
zaświadczenia z systemu pacjent.gov.pl lub innych oficjalnych dokumentów
potwierdzających objęcie studenta procedurą izolacji lub kwarantanny.
9. Odrabianie zajęć kontaktowych dla studentów kształcących się w formie
niestacjonarnej w sytuacjach uniemożliwiających zachowanie tej formy może
odbywać się w każdy dzień roboczy. Obecność na tych zajęciach jest obowiązkowa.
II. Postępowanie w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzeniem
zakażenia u pracownika lub student
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wśród pracowników i studentów
sugerujących możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nakazuje się
natychmiastowe opuszczenie budynku bądź w sytuacjach szczególnych, przejście do
izolatki w budynku Uczelni.
2. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u wykładowcy lub
studenta, prodziekan danego kierunku ustala osoby mające kontakt z osobą zarażoną, a
następnie informuje je o możliwości potencjalnego zarażenia.
3. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika
Uczelni, powiadamia on o tym fakcie swojego przełożonego w celu podjęcia szybkich
działań zmniejszających ryzyko rozwoju ogniska epidemicznego.
4. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy
niezwłocznie odsunąć go od zajęć i następnie:
a) w przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy pogotowia ratunkowego,
uczestnik zajęć powinien udać się do domu transportem indywidualnym;

b) w przypadku, kiedy uczestnik zajęć będzie zmuszony oczekiwać na indywidualny
transport należy skierować go do izolatki na terenie Uczelni;
c) w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia uczestnika zajęć należy wezwać
pogotowie ratunkowe.

