
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 109/2021 Rektora PWSZ  

w Koninie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie funkcjonowania 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w warunkach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

Wytyczne 

dla mieszkańców domu studenckiego - DS. Nr 1 PWSZ w Koninie 

w czasie epidemii COVID-19 

 

1. Po wejściu na teren domu studenckiego należy zdezynfekować ręce. Dozowniki 

z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu na teren obiektu oraz klatkach 

schodowych. 

2. Na terenie domu studenckiego w miejscach ogólnodostępnych np. korytarze, kuchnia, 

łazienki, świetlica itp. należy nosić maseczki. W sytuacji kiedy zachodzi konieczność, 

należy nosić rękawiczki jednorazowe. 

3. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 należy przestrzegać 

wywieszonych w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, 

zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. 

4. Należy zachować odległość minimum 1,5 metra od rozmówcy i współlokatorów. 

5. Należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 

się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekującym. 

6. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

7. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

8. Należy wietrzyć zamieszkiwane pokoje kilka razy dziennie. 

9. Należy ograniczać korzystanie ze wspólnych obszarów w danym czasie: 

- w kuchni mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby, 

- w świetlicy może jednocześnie przebywać maksymalnie 6 osób. 

10. W domach studenckich obowiązuje zakaz przebywania osób tam niezakwaterowanych. 

11. W pokojach wieloosobowych mogą być zakwaterowane maksymalnie 2 osoby. 

12. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe, 

wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp. 

13. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak infekcji jak uporczywy kaszel, gorączka, 

trudności w oddychaniu mieszkaniec nie zostanie wpuszczony do domu studenta. Osoba 

ta zostanie poinformowana przez pracownika obsługi o konieczności zgłoszenia się po 

poradę do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w godzinach pracy poradni 

lub po godz. 18:00 do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 1 świadczącego usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tel. 

63 240 42 00; 63 240 44 98).  

 



14. W przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego objawów infekcji jest on 

zobowiązany do uzyskania porady (teleporady) od lekarza rodzinnego (POZ) lub po godz. 

18:00 do udania się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 1 świadczącego usługi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tel. 63 240 

42 00; 63 240 44 98), a następnie zastosowania się do zaleceń lekarza. W dalszej 

kolejności mieszkaniec domu studenckiego powinien poinformować o otrzymanych 

zaleceniach kierownika Biura ds. Administracyjno-Gospodarczych. Natomiast 

w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowia należy bezzwłocznie 

wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego pod numerem alarmowym 112 lub 999. 

 

 

 


