ZARZĄDZENIE Nr 33/2020
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego
z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej
Politechniki Koszalińskiej
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 911), w związku z dokumentem Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 r. pn: „Środowiskowe wytyczne
w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”, zarządza się,
co następuje.
§1
1. W związku ze wznowieniem działalności pracowni oraz prowadzeniem zajęć
laboratoryjnych i ćwiczeń terenowych określonych Zarządzeniem Nr 32/2020
Rektora PK z dnia 29 maja 2020 r. wprowadza się warunki bezpieczeństwa
obowiązujące w trakcie przeprowadzania zajęć dydaktycznych.
2. Udział w zajęciach na terenie uczelni odbywa się za zgodą studenta na podstawie
oświadczenia złożonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
do zarządzenia.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na udział w zajęciach na terenie uczelni
potwierdzonym złożeniem oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2 do zarządzenia student odbywa te zajęcia w kolejnym semestrze, w którym te
zajęcia są realizowane, bez ponoszenia opłat za ich powtarzanie.
§2
1. W terminie od dnia podpisana zarządzenia egzaminy dyplomowe, oprócz
realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie uczelni
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych niniejszym zarządzeniem.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Egzamin dyplomowy na terenie uczelni odbywa się zgodnie z procedurą określoną
przez dziekana. Udział w takim egzaminie wymaga zgody wszystkich jego
uczestników.

§3
I. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie zajęć dydaktycznych
1. W zajęciach dydaktycznych oraz przebywać na terenie uczelni mogą jedynie
studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia praktyczne i tylko w trakcie ich
realizacji lub przemieszczania się w związku z tymi zajęciami.
2. W zajęciach uczestniczyć mogą studenci niewykazujący objawów
chorobowych wskazujących na zarażenie COVID-19 i w ciągu ostatnich 14 dni
nie mieli kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub z osobami
przebywającymi na kwarantannie, lub izolacji z racji możliwości zarażenia.
3. W trakcie zajęć, w przerwach pomiędzy nimi, przed ich rozpoczęciem
i po zakończeniu studenci i pracownicy zobowiązani są do zachowania między
sobą dwumetrowego odstępu.
4. W trakcie zajęć praktycznych, w sali dydaktycznej, laboratorium lub pracowni
obowiązuje ograniczenie jednoczesnej liczby studentów do takiej, w której
zapewniona będzie odległość pomiędzy studentami co najmniej 2 m,
co odpowiada przelicznikowi ok. 12 m2 na jedną osobę przebywającą
w pomieszczeniu.
5. Wszyscy studenci obowiązani są w trakcie zajęć i przerwach między nimi do
noszenia maseczek ochronnych na nos i usta oraz rękawiczek jednorazowych.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są do noszenia przyłbic
ochronnych i rękawiczek jednorazowych.
7. W przerwie przed każdymi kolejnymi zajęciami pracownicy Działu
Administracyjno-Gospodarczego dezynfekują w salach dydaktycznych
wszystkie używane krzesła, powierzchnie stołów i ławek, klamki i pochwyty
do pomieszczeń, a po zakończeniu zajęć również podłogi.
8. Pracownicy wskazani przez kierownika jednostki organizującej zajęcia
w przerwie między zajęciami i po ich zakończeniu zobowiązani są do
wietrzenia pomieszczeń i dezynfekcji wykorzystywanych przez studentów
i nauczyciela urządzeń poprzez ich przemycie płynem dezynfekującym.
9. Po każdej przerwie między zajęciami pracownicy Działu AdministracyjnoGospodarczego dezynfekują ciągi komunikacyjne, toalety, klamki i pochwyty
w drzwiach.
10. W budynkach dydaktycznych otwarte są tylko wejścia przy portierniach.
W przypadku zajęć dydaktycznych w budynkach, które nie mają portierni,
klucz do budynku pobiera nauczyciel, który zamyka go od wewnątrz na czas
realizacji zajęć.
11. Do budynku mogą wchodzić tylko studenci, którzy znajdują się na liście
dostarczonej przez wydziały. Lista powinna zawierać nazwiska studentów oraz
numery pomieszczeń, w których mają zajęcia.

12. Każdy student rozpoczynający cykl zajęć zobowiązany jest do podpisania
oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad
kwarantanny lub zatajenia faktu zakażenia lub kontaktu z osobami zakażonymi
jako warunek dopuszczenia do zajęć według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
13. Każdorazowo przy wejściu do budynku student zobowiązany jest poddać się
pomiarowi temperatury przeprowadzanemu przez pracownika uczelni
i dezynfekcji rąk za pomocą płynu dezynfekującego znajdującego się przy
wejściu. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała student nie
ma prawa wejść do budynku. Jeżeli powtórny pomiar, po ok. 0,5 h, ponownie
wykaże podwyższoną temperaturę, student nie może uczestniczyć w zajęciach
i otrzymuje zalecenie konsultacji lekarskiej.
14. Studenci, którzy nie mający własnych maseczek i rękawiczek ochronnych,
mogą zaopatrzyć się w nie na portierni.
15. Dział Administracyjno-Gospodarczy zapewni ustawienie stolików przy
wejściach do budynku z dozownikami płynu dezynfekującego oraz zapasu
maseczek i rękawic ochronnych na portierniach.
16. Dziekani wydziałów zobowiązani są do dostarczania do Działu
Administracyjno-Gospodarczego wykazu studentów objętych planem zajęć
oraz sal dydaktycznych przewidzianych do realizacji zajęć. Wykaz może być
codzienny lub dotyczyć dłuższego okresu czasu.
II. Dostępność obiektów i obsługa administracyjna zajęć
1. Pracownicy mają prawo wejść do obiektów i mieć dostęp do pomieszczeń
zgodnie z wykazami upoważnień znajdującymi się na portierniach. Nie wymaga
się odrębnych upoważnień wynikających z ograniczeń związanych z epidemią
COVID-19.
2. Pracownicy zobowiązani są przy wejściu do budynku poddać się pomiarowi
temperatury ciała oraz dokonać dezynfekcji rąk. W przypadku stwierdzenia
podwyższonej temperatury pracownik nie może wejść do obiektu, a pomiar
zostaje powtórzony po ok. 0,5 h. Jeżeli podwyższona temperatura się
utrzymuje, pracownik otrzymuje zalecenie poddania się badaniom lekarskim.
Informację o przypadku pracownik dokonujący pomiaru przekazuje swoim
przełożonym.
3. Pracownicy mogą przebywać dla realizacji obowiązków służbowych na terenie
budynków w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku zajęć dydaktycznych
lub badań naukowych zaplanowanych w obiektach poza tymi godzinami Dział
Administracyjno-Gospodarczy zapewni funkcjonowanie portierni w godzinach
popołudniowych, jednak nie dłużej niż do godz. 21.30. Podstawą przedłużenia
jest plan zajęć lub decyzja dziekana o konieczności prowadzenia badań.

4. Ustalenie czasu prowadzenia prac dezynfekcyjnych określonych w części I pkt.
7 i 8 następuje na podstawie planów zajęć przygotowanych przez wydziały
i odbywających się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 Rektora PK z dnia
29 maja 2020 r. W przypadku odwołania lub przesunięcia zajęć nauczyciel
prowadzący zobowiązany jest powiadomić o tym kierownika obiektu.
5. Pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych na usta i nos
w trakcie przebywania wewnątrz budynków oraz w trakcie przejazdów
służbowych. Nie ma obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach
służbowych, jeśli stanowiska pracy umieszczone są tak, aby odległość
pomiędzy każdymi dwoma osobami była co najmniej 2 m, lub w pomieszczeniu
albo pojeździe przebywa tylko jedna osoba.
III. Domy studenckie
1. Utrzymuje się zakaz kwaterowania studentów i innych osób w domach
studenckich.
2. Zakaz nie dotyczy studentów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych
prowadzonych na podstawie Zarządzenia Nr 32/2020 Rektor PK z dnia 29 maja
2020 r.
3. Prawo do zakwaterowania w domach studenckich mają studenci studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych niemający stałego miejsca zamieszkania
w Koszalinie i powiecie koszalińskim, którzy uczestniczą w zajęciach
dydaktycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020.
4. Zakwaterowani mogą być tylko studenci, którzy znajdują się na liście
przekazanej przez Biuro Obsługi Studentów, na której określono okres
odbywania zajęć, a zakwaterowanie może obejmować tylko ten okres.
5. Podczas kwaterowania studenci zobowiązani są do podpisania oświadczenia
o zastosowaniu się do rygorów bezpieczeństwa oraz świadomości
odpowiedzialności karnej za złamanie zasad kwarantanny, ukrywanie faktu
zarażenia się lub bezpośredniego kontaktu z osobami zarażonymi.
6. Studenci kwaterowani są po jednej osobie w pokoju.
7. Na terenie domu studenckiego mogą przebywać tylko studenci w nim
zakwaterowani. W trakcie kontaktów i przemieszczania się obowiązuje
zachowanie odległości co najmniej 2 metrów.
8. Na terenie domów studenckich oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz
gromadzenia się i uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich bez względu na
liczbę osób.
9. Dział Domów Studenckich udostępnia mieszkańcom płyn do dezynfekcji.
Mieszkańcy zobowiązani są do okresowego (co najmniej dwa razy dziennie)
dezynfekowania użytkowanych powierzchni, urządzeń i toalet przypisanych do
pokoju lub segmentu.

10. Studenci poruszający się po budynkach domów studenckich, opuszczając
pokój zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i
nos.
11. Studenci zobowiązani są przy wejściu do budynku poddać się pomiarowi
temperatury ciała oraz dokonać dezynfekcji rąk. W przypadku stwierdzenia
podwyższonej temperatury student nie może wejść do obiektu, a pomiar zostaje
powtórzony po ok. 0,5 h. Jeżeli podwyższona temperatura się utrzymuje,
student otrzymuje zalecenie poddania się badaniom lekarskim. Informację
o przypadku pracownik dokonujący pomiaru przekazuje swoim przełożonym.
12. Wysokość opłaty miesięcznej za pobyt w domu studenckim w okresie
realizacji zajęć dydaktycznych określa się jak za miejsce w pokoju
dwuosobowym, przy czym opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni
zakwaterowania w miesiącu.
§4
Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.
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