
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  STUDENTÓW I SŁUCHACZY 

PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE AKADEMII 

ZGODNIE Z ROZKAZEM REKTORA-KOMENDANTA  

ORAZ WG WYTYCZNYCH GIS 

 

1. Przed przybyciem na Uczelnię należy zapoznać się materiałami dotyczącymi 

możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronowirusem. Materiały są dostępne 

na www.gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/ 

2. Wejście na Uczelnie jest możliwe tylko od ul. Czajkowskiego (brama od ul. Koszarowej 

jest zamknięta); 

3. Przy wejściu zostanie zmierzona temperatura – podwyższona uniemożliwia wejście na 

teren Uczelni (osoby z infekcją i gorączką nie zostaną wpuszczone na teren Uczelni, 

nie mogą w zajęciach uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą 

odbywającą kwarantannę albo sami są objęci kwarantanną); 

4. Na terenie Uczelni student/słuchacz jest zobowiązany do noszenia 

maseczki/zasłaniania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie Uczelni 

(wejście, przejście przez teren uczelni do budynku dydaktycznego 113, w budynku 

dydaktycznym oraz podczas zajęć). Brak posiadania maseczki uniemożliwia wejście 

na teren Uczelni. W przypadku osób, które nie mogą zasłaniać nosa i ust ze względów 

zdrowotnych wymagana jest przyłbica; 

5. Podczas przerw, w miarę odpowiednich warunków atmosferycznych, 

studenci/słuchacze są zobowiązani do przebywania na dworze; 

6. Przed wejściem na sale wykładowe studenci/słuchacze są zobowiązani do dezynfekcji 

rąk; 

7. Studenci/słuchacze są zobowiązani do regularnego mycia rąk zgodnie z wytycznymi 

GIS; 

8. Czekając na wejście na zajęcia studenci/słuchacze są zobowiązani do zachowania 

dystansu min. 2m; 

9. Podczas zajmowania miejsc w salach dydaktycznych należy bezwzględnie słuchać się 

wytycznych prowadzącego; 

10. Przebywając na terenie AWL (na dworze, w palarni, w budynku dydaktycznym) należy 

zachować obowiązkowy dystans społeczny między osobami (min. 2m), nie grupować 

się, zgodnie z wytycznymi GIS; 

11. Każda osoba korzysta z własnych przyborów, przedmiotów, niezbędnych do sprawnej 

realizacji zajęć (nie można pożyczać od innych uczestników) 

12. Jeśli uczestnik zajęć przejawia objawy choroby, należy natychmiast poinformować 

prowadzącego i Kierownika Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych 

WSZYSTKICH PAŃSTWA PROSI SIĘ  O STOSOWANIE SIĘ DO WW. ZASAD  

ORAZ DO PRZEPISÓW PRAWNYCH OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH  

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ 


