Załącznik do Zarządzenia nr 106 Rektora PK z dnia 12 października 2020 r.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na Osiedlu Studenckim PK w związku ze
stanem epidemii
§1
Zasady bezpieczeństwa
1. Na terenie całego Osiedla Studenckiego obowiązuje:
1) zakaz odbywania wszelkich zgromadzeń, urządzania imprez itp.,
2) zakaz przebywania osób niebędących: pracownikami PK, mieszkańcami, ajentami lub
klientami ajentów, pracownikami podmiotów świadczących usługi na rzecz Osiedla
Studenckiego.
2. Na terenie poszczególnych Domów Studenckich obowiązują następujące zasady:
1) przy wchodzeniu do DS należy zdezynfekować ręce,
2) w przestrzeni wspólnej należy zasłaniać usta i nos przy pomocy maseczek lub
przyłbic,
3) w przestrzeni wspólnej należy zachowywać bezpieczny dystans,
4) obowiązuje zakaz odwiedzin w domach studenckich (oraz pomiędzy domami
studenckimi); na obiekcie mogą przebywać wyłącznie mieszkańcy danego DS,
pracownicy PK, pracownicy firm świadczących usługi na rzecz Osiedla Studenckiego,
5) ogranicza się liczbę osób jednocześnie korzystających z pomieszczeń kuchennych
w danym czasie – maksymalnie 3 osoby,
6) ogranicza się liczbę osób korzystających z salek (fitness, TV, bilard, kinowa, siłownia)
do maksymalnie 2 osób; korzystanie odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi
wytycznymi GIS dotyczącymi wydarzeń kulturalnych; administracja domu
studenckiego może zdecydować o czasowym zamknięciu (niedostępności) danej
salki – w przypadku zwiększonego ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2,
3. Na terenie Domów Studenckich, w widocznych miejscach, będą wywieszone:
1) informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących
higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa
i oczu, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi,
w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
2) informacje o numerach telefonów alarmowych,
3) w sanitariatach ogólnodostępnych i kuchniach – instrukcje dotyczące mycia rąk, przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk.
4. Zaleca się aby mieszkańcy DS kontaktowali się z pracownikami administracji osiedla i/lub
administracji domu studenckiego za pomocą maila bądź telefonu (o ile to możliwe).
§2
Zasady postępowania w przypadku pojawienia się zakażenia koronawirusem na
terenie Osiedla Studenckiego PK
1.

2.

Jeśli mieszkaniec Osiedla Studenckiego PK zauważy u siebie objawy sugerujące
zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, powinien on niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem POZ oraz stosować do jego zaleceń, a także powiadomić pracowników
administracji domu studenckiego.
W przypadku uzyskania informacji o pozytywnym wyniku na obecność koronawirusa
SARS-CoV-2, wiążącej się z tym hospitalizacji bądź objęciu kwarantanną, mieszkaniec

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Osiedla Studenckiego PK natychmiast zawiadamia o tym fakcie pracowników
administracji domu studenckiego.
Pracownicy administracji domu studenckiego niezwłocznie informują o tym fakcie
kierownika Osiedla Studenckiego PK, a kierownik powiadamia swoich bezpośrednich
przełożonych.
Osiedle Studenckie PK zobowiązane jest na wypadek pojawienia się na terenie domów
studenckich osób zarażonych koronawirusem do postępowania zgodnie z wytycznymi
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE). PSSE podejmuje decyzję, kto
jest objęty kwarantanną i czy jest konieczność objęcia kwarantanną całego piętra/całego
domu studenckiego.
W przypadku braku decyzji z PSSE o odnośnie postępowania z osobami objętymi
kwarantanną lub chorymi administracja Osiedla Studenckiego przeniesie te osoby
w miejsce wyznaczone na terenie Osiedla Studenckiego do odbycia kwarantanny, tj.
pomieszczenia, o którym mowa w ust. 6.
Na terenie Osiedla Studenckiego PK wyznacza się następujące pomieszczenia, które
będą służyć jako miejsca odizolowania:
 w DS.B-1 przy ul. Bydgoskiej 7 pokoi zlokalizowanych na parterze, każdy pokój
będzie wykorzystywany tylko przez 1 osobę – są to pokoje z indywidualną łazienką
i aneksem kuchennym,
 w DS.3 przy ul. Skarżyńskiego 7 całe piętro IV (max. 6 osób).
Miejsca odizolowania będą wyposażone dodatkowo w środki ochrony indywidualnej
i płyn dezynfekujący oraz oznaczone w sposób widoczny dla pozostałych mieszkańców
i pracowników. W miejscach tych będzie zapewniony dostęp do Internetu.
Osoby znajdujące się w miejscach odizolowania będą miały zapewniony kontakt
mailowy i telefoniczny z administracją Osiedla Studenckiego w godzinach jej pracy.
W przypadku wprowadzenia kwarantanny lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem na
terenie jednego z domów studenckich administracja Osiedla Studenckiego PK, w razie
konieczności zaangażuje firmy zewnętrzne, w celu zapewnienia osobom zakażonym lub
objętym kwarantanną odpowiednich warunków: bytowych, sanitarnych i bezpieczeństwa.

