Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 67/ RKR/2020
z dnia 30 października 2020 r.

OGÓLNE ZASADY
FUNKCJONOWANIA DOMU STUDENCKIEGO NR 3
W WARUNKACH ZAGROŻENIA SARS-CoV-2
1. Zasady dotyczą:
1) mieszkańców Domu Studenckiego nr 3;
2) pracowników Domu Studenckiego nr 3;
3) osób wykonujących czynności na zlecenie WAT w Domu
Studenckim nr 3;
4) innych osób przychodzących z zewnątrz do Domu Studenckiego
nr 3.
2. Celem zasad jest:
1) zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2) zminimalizowanie ryzyka zakażenia.
3. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w Domu Studenckim nr 3 należy:
1) po przyjściu do pracy, przed jej rozpoczęciem, obowiązkowo
umyć dokładnie ręce wodą z mydłem, a po ich osuszeniu zdezynfekować środkiem dezynfekującym;
2) każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek dokładnego
zdezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy recepcji;
3) podczas wykonywania obowiązków należy nosić osłonę nosa i
ust (maseczka lub przyłbica) oraz obowiązkowo rękawice
ochronne;
4) zachować bezpieczną odległość od innych osób (rekomendowane 2 m);
5) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, a po ich
osuszeniu zdezynfekować środkiem dezynfekującym;
6) dołożyć wszelkich starań, by stanowiska pracy były czyste
i higieniczne, szczególnie przy zmianie dyżuru w recepcji;
7) pracownik recepcji zdający dyżur, przed jego zakończeniem,
dokładnie musi zdezynfekować wszystkie powierzchnie
dotykowe – słuchawkę telefonu, uchwyty od szuflad,
powierzchnię biurka, poręcze fotela, klamki, wyłączniki świateł
itp.;
8) pracownicy recepcji oraz personel sprzątający regularnie często
(nie rzadziej niż co godzinę) muszą czyścić powierzchnie

wspólne, z którymi stykają się mieszkańcy, np. klamki od drzwi
wejściowych do budynku, blat okienka recepcji, poręcze klatki
schodowej;
9) w miarę możliwości unikać dojazdów do pracy środkami
komunikacji publicznej;
10) student przed zakwaterowaniem będzie musiał potwierdzić
własnoręcznym podpisem akceptację zasad funkcjonowania
Domu Studenckiego nr 3 w warunkach zagrożenia SARS-CoV-2;
11) należy dążyć do tego, aby w obrębie recepcji przebywało jak
najmniej osób w tym samym czasie, a przy okienku recepcji tylko
jedna osoba;
12) kierownik Domu Studenckiego nr 3 ma obowiązek zapoznania
wszystkich pracowników z niniejszymi zasadami;
4. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia należy stosować się do
poniższych zasad:
1) mieszkańcy Domu Studenckiego nr 3 mogą mieszkać w pokojach
1-osobowych i 2-osobowych;
2) wchodząc do budynku Domu Studenckiego nr 3 należy obowiązkowo mieć zasłonięte usta i nos, a przy recepcji dokładnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji;
3) mieszkańcy Domu Studenckiego nr 3 mogą przebywać tylko w swoich pokojach;
4) obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania jakichkolwiek odwiedzin na terenie Domu Studenckiego nr 3, zarówno dla osób
z zewnątrz, jak i innych mieszkańców. Zalecana jest komunikacja
przez Internet;
5) z pomieszczeń wspólnych udostępnia się mieszkańcom tylko
kuchnie i pralnię;
6) personel sprzątający ma obowiązek częstego (co najmniej 3 razy
dziennie); zdezynfekowania blatów kuchennych, kranów, pokręteł
i klamek;
7) podczas korzystania z pomieszczeń wspólnych obowiązkowo
należy mieć zasłonięte usta i nos;
8) mieszkaniec ma obowiązek dbać o porządek i higienę w swoim
pokoju oraz przyległej łazience, systematycznie sprzątając środkami otrzymanymi od kierownika Domu Studenckiego nr 3. Personel
sprzątający nie będzie wchodził do zamieszkałych pokoi. Po każdym wykorzystaniu odkurzacza pracownik recepcji ma obowiązek
jego zdezynfekowania;
9) należy wymagać, aby kurierzy i wszystkie osoby świadczące różne
usługi na rzecz Domu Studenckiego nr 3 wchodziły do budynku
z zasłoniętymi ustami i nosem oraz z założonymi rękawicami
ochronnymi.
5. Procedury i założenia zapobiegawcze i postępowanie w przypadku
podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2:

1) pracownicy Domu Studenckiego nr 3 powinni zostać poinstruowani,
że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z pracodawcą, stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni SARS-CoV-2;
2) w przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. W przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik
powinien oczekiwać na transport w pomieszczeniu odizolowanym
od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń;
3) w przypadku wystąpienia u mieszkańca objawów sugerujących
zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a w przypadku braku możliwości powiadomić dyżurnego WOMP Modlin , tel. 727-040756 i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Mieszkaniec powinien oczekiwać na transport w pomieszczeniu
odizolowanym od innych osób;
4) kierownik Domu Studenckiego nr 3 powinien ustalić obszar,
w którym poruszał się pracownik lub mieszkaniec, zarządzić dokładne jego posprzątanie i zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
5) kierownik Domu Studenckiego nr 3 winien również ustalić listę
osób, z którymi mógł się zetknąć pracownik lub mieszkaniec
podejrzewany o zarażenie SARS-CoV-2;
6) zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dostępnych w środkach masowego przekazu a także dostępnych na stronach gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/.
6. W Domu Studenckim nr 3 zostały wykonane następujące czynności
prewencyjne:
1) zapewnione zostały mieszkańcom środki do dezynfekcji przy
wejściu do budynku;
2) każdy pokój został wyposażony w środki do sprzątania (płyny
do mycia łazienek i podłóg, szczotki, szufelki, ścierki);
3) na drzwiach wejściowych została umieszczona informacja dotycząca wprowadzonych zasad bezpieczeństwa i obowiązku ich przestrzegania;
4) w okolicach bramek wejściowych została umieszczona informacja
„Zachowaj odstęp 2 metry”;
5) na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały informacje o konieczności
ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny

6)
7)

8)

9)

rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi
ust, nosa i oczu, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego;
umieszczone zostały przy recepcji potrzebne numery telefonów
do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych;
przygotowane zostało pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
(pok. nr 24);
zapewniony został pracownikom dostęp do środków ochrony
indywidualnej (maseczki ochronne / przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.
zapewniony został pracownikom dostęp do środków zapewniających dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich.

