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ПОВІДОМЛЕННЯ КАНЦЛЕРА 

Особливі правила перебування в гуртожитку «Skrzat» під час епідемії 

COVID-19 

Зобов'язую спільноту Гуманітарно-Природничого Університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові  

дотримуватися наступних процедур безпеки, спрямованих на забезпечення безпеки та мінімізацію 

можливості зараження коронавірусом студентів та аспірантів, а також працівників Студентськоо Гуртожитку 

«Skrzat»:  

o продовжена заборона для відвідування гуртожитку сторонніми особами. 

o зачинені (обмежене використання) спортивно-рекреаційні приміщення: фітнес, тренажерний 

зал, теніс, більярд, ТВ-зал від 21.09.2020. 

o розміщуватися в гуртожитку будуть тільки студенти Університету і студенти університетів, з 

якими були укладені угоди про міжвузівське співробітництво. 

o вводиться обмеження на кількість людей, які можуть проживати в одній кімнаті, розміщення 

більше однієї людини в кімнаті буде можливе в особливих випадках; рішення з цього питання 

приймає канцлер; 

o у гуртожитку можуть перебувати лише особи, які там проживають, а також працівники та 

фірми, які співпрацюють з Університетом. 

o постачальники посилок і продуктів харчування будуть зобов’язані передати посилку / 

замовлення безпосередньо адресату / замовнику за межами території Студентського 

Гуртожитку «Skrzat» (без можливості входу до будівлі); 

o обов’язково вводиться правило закривати рот і ніс у загально доступних місцях гуртожитку, 

наприклад: коридорах, вестибюлях, ліфтах, кухнях. 

o був встановлений тепловізор для вимірювання температури при кожному вході до будівлі 

гуртожитку. 
o надані дезінфікуючі засоби Адміністрацією Гуртожитку на кожному поверсі будівлі. 
o обов’язковим є обмеження кількості людей, які користуються загально доступними місцями у 

даний момент часу (наприклад: кухні, санітарно-гігієнічні кімнати, ліфти). Необхідно суворо 

дотримуватися інформації на дверях вищезазначених приміщень, щодо кількості людей, які 

можуть одночасно користуватися даним приміщенням. Рекомендується щоб кількість людей, 

що знаходяться в цих приміщеннях, дозволяло підтримувати мінімальну соціальну дистанцію 

в 1.5 м. У кімнатах і з'єднувачах можуть перебувати тільки ті, хто проживає в даному сегменті. 
o були організовані приміщення для самоізоляції, в кількості 8 кімнат, для осіб з підозрою на 

зараження коронавірусом COVID – 19 на першому поверсі будівлі. 



o забезпечено обладнання та засоби, а також запроваджено моніторинг щоденних робіт з 

прибирання, з особливою увагою до поточної дезінфекції дотикових поверхонь – ліфтів,  

поручнів, дверних ручок, вимикачів світла, ручок, плоских поверхонь, включаючи стільниці в 

кухонних приміщеннях. 

o працівникам гуртожитків був наданий доступ до засобів індивідуального захисту (захисні 

маски, захисні щитки, одноразові рукавички) та препаратів для дезінфекції рук. 

o була розміщена інформація щодо гігієни рук (миття та дезінфекція), етикет кашлю та чхання, 

уникнення дотику руками носу та очей, абсолютне уникнення тісного контакту з хворими 

людьми, особливо з боку дихальної системи. 
o на видному місці біля стійки реєстрації гуртожитку та на всіх поверхах будинку, були розміщені 

телефони санітарно-епідеміологічної служби та інших медичних служб. 
o рекомендується стежити за інформацією головного санітарного інспектора (www.gis.gov.pl) та 

Міністра Охорони Здоров’я Польщі (www.gov.pl/web/koronawirus), а також чинних законів, 

положень та керівних принципів, що діють на території об’єкту гуртожитку “Skrzat” 

Гуманітарно-Природничого Університету ім. Яна Длугоша в Ченстохові. 
 

Рекомендації щодо подальших дій у разі підозри на захворювання 

коронавірусную інфекцією в студентському гуртожитку 

1. Працівники, які відчувають тривожні симптоми, що свідчать про зараження коронавірусную 
інфекцією, не повинні приходити на роботу, а повинні залишатися вдома і звернутися по телефону 
до санітарно-епідеміологічної служби чи інфекційного відділення. 
 
2. У разі виникнення у працівника, що виконує свої завдання на робочому місці тривожних 
симптомів, що передбачають зараження коронавірусную інфекцією, слід негайно усунути його від 
виконання роботи і відправити додому індивідуальним транспортом, або в разі, якщо це 
неможливо, працівник зобов'язаний очікувати на транспорт в визначеному приміщенні, в якому 
можливо тимчасова самоізоляція його від інших людей; необхідно повідомити відповідну місцеву 
районну санітарно-епідеміологічну службу і строго дотримуватися виданих інструкцій і 
розпоряджень. 
 
3. Особи, які проживають в Гуртожитку “Skrzat” в разі виявлення у себе симптомів захворювання, 
які передбачають коронавірусну інфекцію, зобов'язані негайно повідомити про це Адміністрацію 
об'єкта для тимчасової самоізоляції від інших осіб. 
 
Ці особи повинні залишатися в місці самоізоляції, визначеному Адміністрацією гуртожитку “Skrzat”  
і не повинні пересуватися по гуртожитку. При цьому, вони повинні негайно телефонувати до лікаря 
для отримання медичної консультації, або якомога швидше звернутися до найближчого 
інфекційного відділення для консультації, а також відправитися туди на власному транспорті або 
повідомити відповідні служби 999 або 112. 
 
4. У разі погіршення стану здоров’я людини, слід викликати швидку допомогу для транспортування 
до найближчого інфекційного відділення та негайно повідомити про це відповідну місцеву 
санітарно-епідеміологічну службу, яка проведе первинне епідеміологічне обстеження, та негайно 



повідомити про цю подію керівництво закладу, що дозволить персоналу гуртожитку визначити 
зону, в якій би людина перебувала. У цій зоні буде проводитися планове прибирання, відповідно 
до процедур об’єкту, з особливим акцентом на дезінфекцію дотикових поверхонь: поручнів, 
дверних ручок, вимикачів світла, ручок, поручнів стільців та рівних поверхонь. 
 
5.Строго слід дотримуватися рекомендацій Державного Районного Санітарного Інспектора при 
визначенні того, чи потрібно проводити додаткові процедури, враховуючи існуючий випадок. 
 

 

Список важливих телефонів: 

- Гаряча лінія Національного фонду охорони здоров'я - 800 190 590 - безкоштовна гаряча лінія 
Національного фонду охорони здоров'я працює цілодобово 7 днів на тиждень.- 

- Районна Санітарно-Епідеміологічна Служба в Ченстохові: 

661 868 810; 577 818 388 – цілодобова гаряча лінія. 

- Обласна Спеціалізована Лікарня в Ченстохові з інфекційним відділенням, 

Вул. PCK 7 тел. 34 367 3000 

 

Канцлер UJD 

Магістр Марія Руг 


