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Zarządzenie nr 102/2020 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  

z dnia 22 września 2020 roku  

w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach 

studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego w trakcie epidemii COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 poz. 85 ze zm.) uwzględniając obowiązujące Wytyczne 

MNiSW, w konsultacji z GIS, dotyczące zapewnienia warunków zakwaterowania w domach 

studenckich w trakcie epidemii COVID-19 z dnia 12 maja 2020 r., zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Na terenie domów studenckich Uniwersytetu Rzeszowskiego (zwanych dalej DS. UR) 

wprowadza się zakaz odwiedzin i przebywania osób niezakwaterowanych. 

2. Na terenie DS. UR wprowadza się zakaz zgromadzeń.   

3. Ogranicza się liczbę osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (m.in. 

pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, sale cichej nauki, 

windy).  

§ 2 

1. Mieszkańcy DS. UR zobowiązani są do:  

1) dezynfekcji rąk przy wejściu do domu studenckiego, 

2) noszenia maseczek zakrywających usta i nos w miejscach ogólnodostępnych, 

3) zachowania odległości 1,5 metra w miejscach ogólnodostępnych, 

4) dbania o dezynfekcję w zajmowanych pokojach, 

5) kontaktowania się w sprawach administracyjnych telefonicznie lub mailowo, kontakt 

osobisty jest możliwy w uzasadnionych przypadkach po uprzednim, telefonicznym 

uzgodnieniu z kierownikiem DS. 

6) niezwłocznego poinformowania kierownika DS. w przypadku zauważenia u siebie 

lub innej osoby przebywającej na terenie DS. objawów chorobowych wskazujących 

na COVID-19. 



 

 

2. Osoby, które nie deklarują powrotu do domu studenckiego od roku akademickiego 

2020/2021 mogą odebrać rzeczy pozostawione w DS. UR po uprzednim zgłoszeniu 

telefonicznym u kierownika domu studenckiego. 

3. Mieszkańcy DS. UR są kwaterowani w miarę możliwości w pokojach jednoosobowych, 

przekształconych z pokoi 2-osobowych. Kwaterowanie kilku osób (2 lub 3) w jednym 

pokoju jest możliwe na wniosek mieszkańca i za zgodą wszystkich osób kwaterowanych 

w jedynym pokoju.  

4. W przypadku zmiany formy realizacji zajęć w trakcie roku akademickiego, w wyniku 

którego ponad 50% zajęć realizowanych jest zdalnie lub w sytuacji zaistnienia zagrożenia 

zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, student może zwrócić się do kierownika DS. 

z wnioskiem o wykwaterowanie z DS. Odpłatność za zakwaterowanie naliczana jest 

wyłącznie za okres zamieszkania w DS. UR, a opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi. 

§ 3 

1. Pracownicy  DS. UR wypełniają swoje obowiązki w maseczkach.  

2. Pracownicy DS. UR mają obowiązek bieżącego dezynfekowania ogólnodostępnych 

powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych, minimum 2 razy 

dziennie. 

3. Kierownicy DS. UR zobowiązani są do:  

1) umieszczenia informacji o liczbie osób mogących korzystać z pomieszczeń 

wspólnych w tym samym czasie, 

2) zapewnienia użytkownikom domów studenckich środków do dezynfekcji (płyny do 

dezynfekcji, mydło) w pomieszczeniach ogólnodostępnych (korytarze, kuchnie 

i toalety na korytarzach),  

3) wywieszenia w widocznych miejscach informacji o konieczności ścisłego przestrzegania 

reżimu sanitarnego, w szczególności zasad dotyczących higieny 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,  

4) wywieszenia w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dotyczących 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk, 

5) umieszczenia w widocznym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych, 

6) zapewnienia sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac 

porządkowych,  



 

 

7) wyznaczenia i przygotowania (m.in. wyposażonego w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia z dostępem do indywidualnego 

sanitariatu, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych, 

8) zapewnienia pracownikom domów studenckich dostępu do środków ochrony 

indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do 

dezynfekcji rąk. 

§ 4 

W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w domu studenckim 

wprowadza się następujące zasady postepowania: 

1) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, pracownicy DS. UR nie powinni przychodzić do pracy, powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz powiadomić 

przełożonego o zaistniałym fakcie; 

2) w przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub 

w przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport 

w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od 

innych osób; pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej lub najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną; 

3) w przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, powinien niezwłocznie skontaktować się 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub najbliższą stacją sanitarno-

epidemiologiczną oraz powiadomić kierownika domu studenckiego, od momentu 

zauważenia u siebie objawów sugerujących zakażenie koronawirusem mieszkaniec DS 

zobowiązany jest do pozostania w swoim pokoju i nieopuszczania go do momentu 

uzyskania instrukcji działania przez SANEPID/lekarza POZ; 

4) incydent należy niezwłocznie zgłosić do kierownictwa domu studenckiego w celu 

ustalenia obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/mieszkaniec domu 

studenckiego; należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z określonymi 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.), 

5) należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ 

częściach budynku, w których przebywał pracownik/mieszkaniec domu studenckiego 

i zalecić stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 



 

 

na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

§ 5 

Zasady określone niniejszym zarządzeniem obowiązują do odwołania.  

 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Rektora ds. Domów 

Studenckich. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Prof. dr hab. Sylwester Czopek 

 


