WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W TRAKCIE
EPIDEMII COVID-19
Do budynków AJP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich znajdować się studenci, pracownicy i inne
osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w
warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.

1. Cel wdrażania procedury:

PROCEDURA

DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SARS-Cov-2

Cel procedury:

Data opracowania:

Bezpieczeństwo pracowników/studentów/pozostałych osób
przebywających na terenie AJP w związku z wprowadzeniem
stanu
epidemii w Polsce
15 maja 2020 r.

Wydanie:

1/2020

Okres obowiązywania :

Od dnia 18 maja 2020r. do odwołania

Opracow
ał zespół:

Zatwierdził:






Roman Gawroniak – Kanclerz – przewodniczący,
Małgorzata Walczak – członek,
Waldemar Kaak – członek,
Jolanta Muniak – sekretarz.

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska - Raczyńska

2. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 należy stosować
poniższe działania:
Lp.
1.

Rodzaj działania

Sposób realizacji

Status działania

Dezynfekcja rąk przy

Obowiązkowy

wejściu do budynków

/wszystkie osoby/

Uczelni

2.

Noszenie maseczek

Obowiązkowy

ochronnych w ciągach

/wszystkie osoby/

komunikacyjnych
budynków

3.

Zachowanie dystansu

Obowiązkowy

społecznego minimum

/wszystkie osoby/

2 m między osobami
4.

Noszenie maseczek

Po zajęciu miejsc

z

zachowaniem Nieobowiązkowy

ochronnych w czasie zajęć odległości min. 2 m.
edukacyjnych /we
wszelkich
formach/
5.

Noszenie maseczek

j.w.

Nieobowiązkowy

ochronnych w biurach
6.

Noszenie rękawiczek

Nieobowiązkowy

lateksowych
/obowiązkowy dla
personelu
sprzątającego/

7.

Dezynfekcja klamek,

Obowiązkowy

uchwytów, poręczy,

/personel

włączników, przycisków

odpowiedzialny za

do windy, ogólnych

utrzymanie

toalet,

czystości/ wg

blatów w portierni oraz

odrębnej instrukcji

innych często dotykanych
8.

powierzchni itp.
Zakaz wejścia do

Z wykorzystaniem oznakowania

budynków Akademii

Zakaz
obowiązujący

(za wyjątkiem
pracowników, listonosza,

9.

serwisantów)
Zachowanie bezpiecznej

Obowiązkowy

odległości osób
korzystających z windy
10.

Praca zdalna nauczycieli

Na podstawie odrębnych ustaleń

Obowiązuje

11.

Praca zdalna administracji

Na podstawie odrębnych ustaleń

Nie obowiązuje

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa
Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dostępne na stronach
gis.gov.pl,
https //www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gov.pl/web/nauka, a także
obowiązujących przepisów prawa.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA POBYTU NA TERENIE
UCZELNI OSOBY
ZAKAŻONEJ SARS-COV-2
1. Niezwłoczne odizolowanie takiej osoby oraz osób mających z nią kontakt w celu
ograniczenia możliwości zarażenia osób postronnych (izolatoria).
2. Nawiązanie kontaktu z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie
Wielkopolskim pod numerem alarmowym:

605 584 739
3. Postępować według informacji udzielonej telefonicznie.

Koordynator Zespołu ds. Obronnych i Zarządzania
Kryzysowego
mgr Roman Gawroniak

