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Zasady kwaterowania w domach studenckich 

 

1. Wprowadza się zakaz przebywania w domach studenckich osób niezakwaterowanych. 

2. W celu maksymalnego  ograniczenia kontaktu między osobami korzystającymi 

z pobytu w domach studenckich zaleca się umieszczenie osób w pokojach 

jednoosobowo z dostępem do węzła sanitarnego (nie dotyczy osób w związkach, 

prowadzących wspólne gospodarstwo domowe). 

3. W celu zwolnienia zajmowanych dotychczas pomieszczeń należy skontaktować się 

z dotychczasowymi mieszkańcami w celu uzgodnienia terminu i sposobu odbioru 

rzeczy pozostawionych w domach studenckich przez osoby, które nie deklarują powrotu 

do domów studenckich w bieżącym roku akademickim. 

4. Należy wywiesić informację o liczbie osób mogących przebywać jednocześnie 

w pomieszczeniach wspólnych (m.in. pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia 

sanitarno-higieniczne). 

5. Mieszkańcy domów studenckich opuszczając pokój, w którym są zakwaterowani, 

zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w przypadku braku możliwości zachowania 

dystansu od innych osób. 

6. Użytkownikom domów studenckich zapewnia się środki do dezynfekcji (płyny 

dezynfekcyjne, mydło). 

7. W widocznych miejscach wywiesza się informację 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. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się instrukcję dotyczącą mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję dezynfekcji rąk. 

9. W widocznym miejscu umieszcza się numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych. 

10. Kierownicy obiektów są zobowiązani do bieżącego monitorowania prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego dezynfekowania powierzchni dotykowych 

– wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym 

blatów w pomieszczeniach kuchennych. 

11. W domach studenckich należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie wyposażone 

w środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, do czasu 

zorganizowania transportu do domu lub  na oddział zakaźny. 

12. Pracownikom domów studenckich zapewnia się dostęp do środków ochrony 

indywidualnej (maseczki) i preparatów do dezynfekcji rąk. 


