
Zarządzenie Nr 68/2021 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 01 października 2021 roku 

 

w sprawie: Procedur bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego podczas przebywania w 

pomieszczeniach Uczelni w trakcie pandemii Covid-19, w tym prowadzenia zajęć. 

Działając na podstawie art. 50 ust.1 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn.zm) 

zarządza się, co następuje: 

§1 

W Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie od dnia 01 

października 2021 r. wprowadza się Procedury bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego 

podczas przebywania w pomieszczeniach Uczelni w trakcie pandemii Covid-19, w tym 

prowadzenia zajęć, stanowiące załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

 

Podmioty zewnętrzne korzystające z pomieszczeń Uczelni zobowiązane są do odpowiedniego 

stosowania Procedur, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z dniem wejścia w życie niniejszego 

Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 85/2020 Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie z dnia 25 września 2020 r. 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

 

 

 



Załącznik  do Zarządzenia nr 68/2021 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  

z dnia 01.10.2021 r. 

 

Procedury bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego podczas przebywania w 

pomieszczeniach Uczelni w trakcie pandemii Covid-19, w tym prowadzenia zajęć. 

Osoby biorące udział w zajęciach 

1. Na   zajęcia   może   przyjść   wyłącznie   osoba   zdrowa,   bez   objawów   chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz 

inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę 

lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

2. W pomieszczeniu,  w którym odbywają  się  zajęcia  nie powinny przebywać  osoby 

postronne inne niż studenci i dydaktycy. 

3. Na zajęcia nie należy przynosić zbędnych rzeczy. Pracownik w szatni przyjmuje i wydaje 

ubranie w rękawiczkach ochronnych.  

4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów 

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja  

przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można  

pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć. 

5. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia studenci mogą jeść 

przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami. 

6. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się  

odbywają lub przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń  

pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa.  

Zasady ochrony indywidualnej 

1. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m 

oraz mieć osłonięte usta i nos. Studenci czekają na prowadzącego zajęcia przed wejściem 

głównym do budynku. Prowadzący zajęcia praktyczne dydaktyk wpuszcza studentów do 

budynku i sporządza listę obecności, którą po zakończeniu zajęć zostawia w dziekanacie. 



W czasie pobytu grupy studentów na zajęciach prowadzący zajęcia jest jednocześnie 

opiekunem grupy studentów, który  monitoruje poprawność stosowania procedur. 

2. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub 

wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie 

mogą zakrywać ust i nosa maseczką) - zabezpieczenie we własnym zakresie 

3. Zasada zakrywania ust i nosa  obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym 

odbywają się zajęcia.  

4. Dydaktycy, pracownicy administracyjno-biurowi przebywający w budynku przy 

kontaktach bezpośrednich  zakrywają maską usta i nos. 

5. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyć dokładnie 

ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je.  

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami 

1. Przed wejściem do pomieszczeń szkoleniowych należy zdezynfekować dłonie. Płyn do 

dezynfekcji umieszczony jest w pobliżu pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. 

2. Zajmowania miejsc do  siedzenia  należy  dokonywać   w taki  sposób,   aby  pomiędzy  

osobami zachowany był bezpieczny odstęp wynikający z przepisów prawa. 

3. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy studentami  nie jest możliwe 

ze względu na liczbę studentów należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić 

salę odpowiednio większą, jeśli to możliwe. 

4. W przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki 

sposób, aby zapewnić 1,5-metrowy odstęp pomiędzy studentami lub zmniejszyć 

liczebność grupy, o ile to możliwe. Zajęcia laboratoryjne i w pracowniach 

komputerowych prowadzone są w rękawiczkach jednorazowych. 

5.  Klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane powinny być regularnie 

dezynfekowane przez pracowników gospodarczych. 

6. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone . 

7. Toalety, z których korzystają studenci i pracownicy, są po zajęciach  dezynfekowane. 

8. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować  po zajęciach. 

9. Sprzęt osobisty studentów używany w trakcie zajęć studenci dezynfekują, przed 

wejściem i po wyjściu z zajęć. 

10. Sprzęt laboratoryjny oraz urządzenia wspólnie użytkowane przez studentów po zajęciach 

jest dezynfekowany przez prowadzącego zajęcia z użyciem dostępnych środków do 



dezynfekcji  ściśle przestrzegając zaleceń producenta. Powierzchnie płaskie i siedzenia 

(siedziska) oraz powierzchnie płaskie w pracowniach i laboratoriach dezynfekuje 

pracownik gospodarczy.  

11. W budynkach Uczelni, w których realizowane są zajęcia wyznacza się 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu 

odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego 

do domu. 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa 

Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach. 

Przed rozpoczęciem zajęć osoba prowadząca zajęcia powinna  przekazać  studentom  

zasady bezpieczeństwa i oczekiwanych zachowań,  zorganizować wejście na zajęcia 

w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np.   odstępy  czasowe),    poinstruować,   

aby spostrzeżeniami po zajęciach dzielili się  między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta 

1. Jeżeli   uczestnik  zajęć  przejawia  niepokojące objawy choroby zakaźnej należy 

niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym  

pomieszczeniu. 

2. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy doraźnej student  powinien 

udać się do domu transportem indywidualnym pozostać tam i skorzystać z 

teleporady medycznej. 

 

 

  


