
Załącznik nr 4 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 nauczycieli akademickich i pracowników administracji  

w PWSZ w Koninie w czasie epidemii COVID-19  

 

1. Po wejściu na teren Uczelni należy zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do 

dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu na teren obiektu, przy wejściu do wind i klatek 

schodowych. 

2. Na terenie Uczelni w przestrzeniach wspólnych np. korytarze, pokoje socjalne i inne 

ogólnodostępne pomieszczenia należy nosić maseczki. Pracownicy, którzy mają 

bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz np. studentami, dostawcami, interesantami 

itp. są zobowiązani podczas wykonywania obowiązków zawodowych zakrywać usta 

i nos. W sytuacji kiedy zachodzi konieczność, należy obowiązki służbowe wykonywać 

w rękawiczkach jednorazowych.  

3. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje osoby prowadzące zajęcia również w ich 

trakcie, jeżeli nie można zachować dystansu minimum1,5 metra. 

4. 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. 

5. Przy kontaktach bezpośrednich należy zachować odległość minimum 1,5 metra od 

rozmówcy i współpracowników. 

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

się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekującym. 

7. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz 

jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

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

9. Należy wietrzyć kilka razy dziennie użytkowane przez pracowników administracji 

pomieszczenia. 

10.  Należy ograniczać korzystanie z przestrzeni wspólnych, w tym:  

- zastosować różne godziny przerw, 

- ograniczyć korzystanie ze wspólnych obszarów w danym czasie, co oznacza, że np. 

w pokoju socjalnym, przy kserokopiarce, w  windzie, itp. może przebywać jedna osoba. 

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

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

12. Należy oznaczyć punkty obsługi studentów informacjami o obowiązku zakrywania ust 

i nosa oraz zachowywania odpowiedniej odległości. 

13. Należy obserwować swój stan zdrowia i nie bagatelizować ewentualnych objawów 

choroby. 


