
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  26 / 2021 

Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego 

z dnia 30 września 2021 roku 

 

w sprawie: funkcjonowania w obiektach Uczelni Jana Wyżykowskiego podczas   

realizacji procesu kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19 

 

 

Na podstawie § 20 Statutu Uczelni Jana Wyżykowskiego, zarządza się co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin funkcjonowania w obiektach Uczelni Jana Wyżykowskiego podczas realizacji 

procesu kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Zobowiązuję Dział gospodarczy/Kierownika Dziekanatu Filii Uczelni Jana Wyżykowskiego w Lubinie  

do regularnego sprawdzania stanu dystrybutorów/pojemników z płynem dezynfekującym  

i uzupełniania ich w razie potrzeby. 

2. Zobowiązuję Kierownika Działu gospodarczego/ Kierownika Dziekanatu Filii Uczelni Jana 

Wyżykowskiego w Lubinie  do wyznaczenia pomieszczenia przeznaczonego na izolatorium  

i przekazania Dziekanom informacji o jego lokalizacji do dnia 30 września 2021 r. 

3. Zobowiązuję Kierowników Dziekanatu do udostępniania termometru bezdotykowego pracownikom 

i studentom Uczelni w przypadku podejrzenia COVID-19. 

 

§ 3 

Uchyla się Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 15 września 2020 roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania w obiektach Uczelni Jana   Wyżykowskiego podczas 

realizacji procesu kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19 wraz z późniejszymi zmianami 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

              Rektor 

         dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 26/2021 

Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego 
z dnia 30.09.2021 r. 

 

REGULAMIN 

funkcjonowania w obiektach Uczelni Jana Wyżykowskiego 

podczas realizacji procesu kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” określa zasady bezpiecznego funkcjonowania  

w obiektach Uczelni Jana Wyżykowskiego zwanej dalej „Uczelnią” w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego COVID-19.  

2. Regulamin określa zasady  obowiązujące podczas realizacji  procesu kształcenia przez cały czas 

przebywania na terenie Uczelni.  

3. Regulamin określa zasady funkcjonowania Nauczycieli akademickich oraz Studentów 

przebywających na terenie Uczelni przez cały czas realizacji procesu kształcenia,  

w szczególności podczas zajęć dydaktycznych i przerw pomiędzy zajęciami.  

 

§2 

Warunki uczestniczenia w procesie kształcenia 

w budynkach Uczelni  

 

1. W realizacji procesu kształcenia w obiektach Uczelni mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe oraz 

takie, które nie przebywają na kwarantannie lub takie, które nie mają bezpośredniego kontaktu  

z osobami zarażonymi lub przebywającymi na kwarantannie.   

2. W realizacji procesu kształcenia w obiektach Uczelni mogą brać udział wyłącznie osoby  

nie posiadające objawów COVID-19, a w szczególności (podwyższonej temperatury ciała, kataru, 

kaszlu).  

3. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 3  Regulaminu przebywają, w obiektach uczelni  same, chyba, 

że ich stan zdrowia lub inne okoliczności wymagają obecności osób towarzyszących. Osoby 

towarzyszące, o których mowa powyżej, przebywają w obiektach Uczelni wyłącznie za zgodą  

i wiedzą Dziekana Wydziału.  

4. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu posiadają podczas przebywania w obiektach 

Uczelni wyłącznie przedmioty niezbędne ze względu na realizację procesu kształcenia.   

 

§ 3 

Zasady obowiązujące Nauczycieli akademickich i Studentów 

 

1. Jeżeli nauczyciel akademicki zaobserwuje u siebie objawy, o których jest mowa w § 2 ust. 2 

Regulaminu, powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Dziekana Wydziału oraz przenieść się 

do izolatorium w celu podjęcia działań zmierzających do opuszczenia obiektu Uczelni.    

2. Jeżeli Student zaobserwuje u siebie objawy, o których jest mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, powinien 

o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Nauczyciela akademickiego realizującego w tym czasie 



zajęcia lub Dziekana Wydziału oraz przenieść się do izolatorium w celu podjęcia działań 

zmierzających do opuszczenia obiektu Uczelni.  

3. Osoby, o których mowa w ust. 1-2 mają obowiązek poinformowania Dziekana Wydziału o swoim 

dalszym stanie zdrowia w terminie trzech dni, licząc od dnia następującego po dniu przebywania  

w izolatorium.   

4. Podczas przebywania w obiektach Uczelni należy bezwzględnie stosować środki ochronne,  

m. in. osłonę ust i nosa, płyny do dezynfekcji dłoni.  Przy czym osoby, o których jest mowa  

w  § 1 ust. 3 posiadają własną osłonę ust i nosa (maseczkę).   

5. Przed wejściem do Uczelni oraz sal dydaktycznych  należy w miejscach do tego celu przeznaczonych  

zdezynfekować dłonie, wykorzystując przygotowane do tego celu dystrybutory lub pojemniki.  

6. Na terenie całej Uczelni obowiązuje stosowanie osłony ust i nosa z wyłączeniem przebywania  

w salach dydaktycznych. Jeżeli jednak w salach dydaktycznych podczas realizacji zajęć oraz przerw 

przebywające osoby nie mogą zachować pomiędzy sobą bezpiecznej odległości, tj. 1,5 m, wówczas 

obowiązuje stosowanie osłony ust i nosa także w salach dydaktycznych.  

7. W Sali dydaktycznej mogą przebywać tylko Studenci oraz Nauczyciel realizujący zajęcia 

zaplanowane w określonym czasie. Powyższy warunek nie dotyczy osób nadzorujących lub innych 

osób upoważnionych przez Dziekana.  

8. Obowiązuje bezwzględny nakaz wietrzenia sal dydaktycznych w przerwach między zajęciami.  

9. Klucze, podręczniki czy inne  przedmioty nie należy przekazywać „z ręki do ręki”. Należy odłożyć je 

na biurku bądź na blacie stołu, tak aby osoba odbierająca rzecz, mogła ją - jeżeli uzna za konieczne 

- spryskać środkiem dezynfekującym. 

10. Do pomieszczeń wspólnych, m. in. Dziekanatu, Biblioteki, pomieszczeń sanitarnych, należy 

wchodzić pojedynczo. Przy czym w dziekanacie, bibliotece może przebywać równocześnie tyle osób, 

ile w danej chwili jest pracowników Uczelni.  

11. Jeżeli zaistnieje sytuacja oczekiwania na wejście do pomieszczenia wspólnego, kolejkę należy 

formować z zachowaniem bezpiecznej odległości zgodnie z § 3 ust. 5  Regulaminu.  

 

§ 4  

Zalecenia dodatkowe  

Zaleca się:  

1. Stosowanie masek podczas zajęć laboratoryjnych, jeżeli odległość miedzy nauczycielem  

i studentami jest mniejsza niż 1,5 m.   

2. Przebywanie na świeżym powietrzu podczas długich przerw. 

3. Posiadanie własnego płynu do dezynfekcji dłoni, szczególnie ze względu na indywidualne 

preferencje lub uwarunkowania zdrowotne (m. in. alergie, wrażliwość skóry itp.).      

4. Ograniczanie do niezbędnego minimum poruszania się po budynku Uczelni i przebywanie  

w salach dydaktycznych także podczas przerw.   

5. Niestosowanie  podawania dłoni jako formy powitania lub pożegnania.   

6. Ograniczanie korzystania z windy znajdującej się w budynku Uczelni.  

7. Korzystanie ze wszystkich wejść do budynku Uczelni w celu unikania gromadzenia się. Wybór 

wejścia powinien być uzależniony lokalizacją Sali dydaktycznej, w której mają odbyć się zajęcia.  

8. Unikanie kontaktu  dłoni z  okolicami twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania. 

 

 

 



§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przed rozpoczęciem procesu kształcenia Uczelnia przekazuje Regulamin wszystkim osobom,  

o których mowa w § 1 ust. 3.  

2. Osoby, o których mowa w §  1 ust. 3, winny zapoznać się z treścią Regulaminu oraz potwierdzić 

powyższy fakt, składając stosowne oświadczenie  (wg wzoru załączonego do Regulaminu).  

3. W sytuacji rażącego naruszenia postanowień Regulaminu Dziekan będzie podejmował czynności 

dyscyplinujące.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu 
funkcjonowania w obiektach Uczelni Jana Wyżykowskiego  

podczas realizacji procesu kształcenia  
w związku z zagrożeniem COVID-19 

 

 

 

Oświadczenie Nauczyciela / Studenta* 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… 

 

Wydział: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em* się z warunkami i zasadami określonymi w „Regulaminie 

funkcjonowania w obiektach Uczelni Jana Wyżykowskiego podczas realizacji 

procesu kształcenia w związku z zagrożeniem COVID-19”.* 

2. Akceptuję w całości wszystkie postanowienia Regulaminu.   

3. Jestem świadoma/y* zagrożeń wynikających z pandemii oraz możliwości 

zarażenia się COVID-19.  

4. Jestem świadoma/y* odpowiedzialności związanej z udziałem w procesie 

dydaktycznym.  

 

 

 

 

 

………..………………………………………       ………….……………………………………. 

      Miejscowość, dnia        Czytelny podpis  

 

 

* niepotrzebne skreślić  


