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Zarządzenie Nr 65/2020 
Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 

z dnia 23 września 2020 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa  

w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej 
w związku z pandemią koronawirusa 

 
 
 
Na podstawie § 31 ust. 2 Statutu WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ustalam zasady 
bezpieczeństwa obowiązujące w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w związku  
z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce: 
 

 
 

§ 1 
 
1. Procedura zabezpieczenia budynków i pomieszczeń : 

1) w budynkach WSPiA i poszczególnych pomieszczeniach wyznaczone są 
specjalne strefy bezpieczeństwa i miejsca w których można przebywać np. 
miejsca w salach wykładowych, w dziekanacie i innych pomieszczeniach 
obsługowych (WDS, Stypendia, Dział SBS), 

2) pracownicy działów obsługi zabezpieczeni są poprzez specjalne monitory 
bezpieczeństwa, 

3) obsługa studentów/kandydatów na studia odbywa się – co do zasady – po 
wcześniejszym umówieniu spotkania za pośrednictwem dostępnych środków 
telekomunikacyjnych, 

4) wszyscy pracownicy oraz osoby przebywające w budynkach zobowiązane są  
do zakrywania ust i nosa oraz używania rękawiczek jednorazowych (własnych), 

5) odległości pomiędzy osobami przebywającymi w budynkach i pomieszczeniach 
– powinna wynosić nie mniejszej niż 2 m oraz nie mniej niż 2 m2 na osobę, 

6) odległość między pracownikami lub innymi osobami zajmującymi miejsca 
siedzące, w tym stanowiskami pracy rozmieszczonymi w tym samym 
pomieszczeniu powinna wynosić minimum 1,5 metra, 

7) wejścia do budynków odbywają się wyłącznie w wyznaczonych miejscach, 
8) przy wejściach do budynków umieszczone są pojemniki ze środkiem do 

dezynfekcji rąk (skład preparatu do dezynfekcji określają odrębne przepisy),  
z których powinna skorzystać każda osoba wchodząca i opuszczająca budynek,  

9) wszystkie osoby wchodzące do budynków poddawane są obowiązkowemu 
badaniu temperatury (badanie wykonuje upoważniony pracownik Uczelni), 

10) w przypadku stwierdzenia przez pracownika określonego w pkt 8 temperatury 
37,20 C i wyższej, osoba taka nie będzie wpuszczona do budynku, 

11) zużyte środki ochrony osobistej umieszczane są w specjalnie przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach, 

12) w budynkach mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby 
infekcyjnej dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni) lub sugerujących 
chorobę zakaźną, 

13) w budynkach nie mogą przebywać osoby mające kontakt w warunkach 
domowych z osobami odbywającymi kwarantannę lub izolację domową, albo 
objęte kwarantanną lub izolacją domową, 
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14) w budynkach mogą przebywać wyłącznie pracownicy Uczelni, nauczyciele 
akademiccy oraz studenci (w wyjątkowych przypadkach także kandydaci na 
studia lub opiekunowie np. osób niepełnosprawnych), 

15) powierzchnie często użytkowane, w szczególności sale dydaktyczne, 
pomieszczenia sanitarnych, powierzchnie często dotykane – klamki w drzwiach 
i oknach, poręcze, parapety, stoliki, pomoce dydaktyczne powinny być 
dezynfekowane w miarę możliwości jak najczęściej, 

16) w przypadku pomieszczeń i elementów sanitarnych (toalety, umywalki) – 
obowiązuje sprzątanie co najmniej raz w ciągu godziny (w toaletach płyn do 
dezynfekcji rąk), 

17) na drzwiach sal dydaktycznych oraz w innych pomieszczeniach 
ogólnodostępnych (toalety, windy, drzwi wejściowe do budynków), 
umieszczone są informacje (sporządzone w języku polskim i angielskim), 
dotyczące maksymalnej, dopuszczalnej liczby osób,  

18) miejsca (krzesła) w salach dydaktycznych, których nie można zajmować 
oznaczone są kolorem czerwonym, miejsca dostępne oznaczone są kolorem 
zielonym, 

19) dopuszcza się korzystanie z wind wyłącznie w wypadkach bezwzględnie 
koniecznych, np. przy ograniczeniach w poruszaniu się (maksymalna liczba 
osób w windzie wynosi 2), 

20) miejsca siedzące na korytarzach i w ciągach komunikacyjnych powinny być 
odpowiednio zabezpieczone i oznaczone jako dostępne, 

21) należy zachowywać odległość między osobami siedzącymi w salach, 
przebywającymi w ciągach komunikacyjnych, na korytarzach – minimum 1,5 
metra, 

22) sale powinny być regularnie wietrzone, po wyjściu każdej grupy, 
23) pomiędzy zajęciami powinna obowiązywać odpowiednia dla bezpiecznej 

wymiany osób i przewietrzenia przerwa w wymiarze 0,5 godziny, 
24) należy prowadzić stały monitoring liczby osób przebywających  

w budynkach i poszczególnych pomieszczeniach. 
 

2. Ustala się maksymalną dopuszczalną liczbę osób przebywających jednocześnie  
w budynkach WSPiA: 
1) w budynku A – 300 osób, 
2) w budynku B – 230 osób.  
 

3. Maksymalna dopuszczalna liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach 
dydaktycznych (sale wykładowe) określona jest na drzwiach każdego 
pomieszczenia.  

 
§ 2 

 
W przypadku korzystania z biblioteki obowiązują zasady określone w Regulaminie 
korzystania ze zbiorów biblioteki uczelnianej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
w okresie pandemii koronawirusa wprowadzonym na mocy Zarządzenia Nr 64/2020 
Rektora WSPiA z dnia 22 września 2020 r. 
 

§ 3 
 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przebywania w mieszkaniach wchodzących  
w skład WDS WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej określa Regulamin WDS oraz 
odrębne postanowienia. 
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§ 4 
 

1. Wszyscy studenci, słuchacze studiów podyplomowych i słuchacze Seminarium 
Doktoranckiego oraz pracownicy WSPiA zobowiązani są do zapoznania się z treścią 
niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego ich przestrzegania.  

2. Studenci uczestniczący w zajęciach dydaktycznych w budynkach WSPiA 
zobowiązani są do podpisania oświadczenia dotyczącego zapoznania się  
z określonymi niniejszym Zarządzeniem zasadami bezpieczeństwa oraz aktualnego 
stanu zdrowia w związku z pandemią Covid-19, którego wzór stanowi Załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 5 

 
1. W przypadku podejrzenia u pracownika lub osoby przebywającej w budynku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem osoba taka zostanie 
niezwłocznie odsunięta od pracy lub zajęć. W sytuacji o której mowa w zdaniu 
pierwszym, wyznaczony pracownik WSPiA powiadomi właściwą miejscowo stację 
sanitarno-epidemiologiczną i zapewni przestrzeganie wydawanych instrukcji  
i zaleceń. Obszar, w którym poruszała się osoba wskazana wyżej należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykane. 

2. Na monitorach zamontowanych w budynkach Uczelni zamieszczone są w trybie 
ciągłym informacje dotyczące możliwości kontaktu z właściwą stacją sanitarno-
epidemiologiczną oddziałem zakaźnym, ze wskazaniem numerów telefonów tych 
placówek. 

 
§ 6 

 
1. Niezależnie od zasad określonych niniejszym Zarządzeniem, wszystkie osoby 

przebywające na terenie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej zobowiązane do 
przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, postanowienia określone niniejszym 
Zarządzeniem mogą ulec zaostrzeniu lub złagodzeniu. 

 
§ 7 

 
Traci moc Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej  
z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa w WSPiA Rzeszowskiej Szkole 
Wyższej w związku z pandemią koronawirusa. 
 

§ 8 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 

REKTOR  
 
 

      prof. Jerzy Posłuszny 
 


