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Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2020  
Rektora WSPiA z dnia 23 września 2020 r. 

  
OŚWIADCZENIE STUDENTA O ZAPOZNANIU SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA 

OBOWIĄZUJĄCYMI W WSPIA RZESZOWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ  
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-Cov-2  

 
Ja niżej podpisany/a 
 
imię i nazwisko/nr albumu:  
………………………………………………………………………………………………..………………………  

adres zamieszkania:  

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

1. Oświadczam, że jestem świadomy/a istniejącego zagrożenia epidemicznego oraz ryzyka zakażenia 
wirusem SARS-Cov-2 podczas zajęć organizowanych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą  
w celu realizacji procesu dydaktycznego na studiach. 

2. Oświadczam, że w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-Cov-2, 
2) nie jestem objęty/a hospitalizacją, kwarantanną, lub nadzorem epidemiologicznym,  

a także nie nałożono w stosunku do mnie innych ograniczeń na podstawie obowiązujących 
przepisów, orzeczeń, decyzji administracyjnych lub innych działań mających na celu 
zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

3) nie powróciłem/am z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS CoV-2, 
4) nie kontaktowałem/am się z osobą zakażoną lub chorą na COVID-19 (SARS-Cov-2) lub 

przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-Cov-2. 
3. Oświadczam, że zostałem/a poinformowany o obowiązujących środkach sanitarnych zapobiegania 

zakażeniu i rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 na terenie Uczelni i zobowiązuję się do:  
1) noszenia środków ochrony indywidualnej (maseczki lub przyłbicy), 
2) dezynfekcji rąk, 
3) zachowywania odpowiedniej odległości (co najmniej 2 m) - dystansu społecznego w salach 

dydaktycznych, ciągach komunikacyjnych, biurach administracji Uczelni, 
4) zajmowania wyznaczonych miejsc siedzących w salach dydaktycznych, korytarzach, holach 

i innych pomieszczeniach, 
5) nieprzekraczania wyznaczonej w pomieszczeniu liczby miejsc, 
6) ograniczenia bezpośredniego kontaktu w celu załatwienia spraw administracyjnych 

z pracownikami Uczelni i kontaktowania się telefonicznie lub innymi środkami komunikacji, 
7) stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia oraz pracowników Uczelni w odniesieniu 

do reguł bezpieczeństwa sanitarnego. 
4. Zobowiązuję się również do: 

1) poddania się badaniu temperatury przez uprawnionego pracownika WSPiA w przypadku 
pobytu na Uczelni,   

2) poinformowania Uczelni o zmianach w mojej sytuacji zdrowotnej i moich domowników 
spowodowanej zakażeniem lub podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-Cov-2, 

3) pozostania w domu w przypadku występowania objawów choroby infekcyjnej dróg 
oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni, duszności). 

5. W przypadku wystąpienia zakażenia w wyniku przebywania w Uczelni w związku z realizacją 
procesu dydaktycznego na studiach, nie będę wnosił/a roszczeń oraz występował/a na drogę 
sądową z powództwem o odszkodowanie w przypadku zakażenia wirusem SARS-Cov-2. 

6. Jestem świadomy/a, że przedstawione zasady mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji 
epidemicznej w kraju. 

 
 

Rzeszów, dnia ……………………………………            ………………………………………………………… 
                  czytelny podpis Studenta 


