
Częstochowa, dnia 15.09.2020 r. 

RK.021.2.18.2020 

 

KOMUNIKAT KANCLERZA 

 Szczególne zasady przebywania w Ds. Skrzat w czasie epidemii SARS-CoV-2 

 
Zobowiązuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie do przestrzegania poniższych procedur bezpieczeństwa, mających 

na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie możliwości zarażenia 

koronawirusem studentów, doktorantów, a także pracowników Domu Studenckiego 

„Skrzat”:  

o utrzymuje się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych; 

o wyłączono (ograniczono korzystanie) z użytkowania pomieszczenia rekreacyjne, takie 

jak: fitness, siłownia, tenis, bilard, sala telewizyjna od 21.09.2020r; 

o kwaterowani w Ds. będą tylko studenci UJD oraz studenci uczelni, z którymi zostały 

zawarte umowy międzyuczelniane; 

o wprowadza się ograniczenie liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju do 

jednej osoby; kwaterowanie więcej niż jednej osoby w pokoju będzie możliwe w 

szczególnych przypadkach; decyzję w tej sprawę podejmuje Kanclerz; 

o na terenie Domu Studenckiego Skrzat mogą przebywać tylko osoby w nim 

zakwaterowane, pracownicy UJD i firmy współpracujące z UJD; 

o dostawcy przesyłek i żywności zobowiązani będą do przekazania przesyłki/ 

zamówienia bezpośrednio adresatowi/ zamawiającemu poza terenem Domu 

Studenckiego Skrzat (bez możliwości wejścia na teren budynku); 

o wprowadza się nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach wspólnych, np. korytarze, 

hole, windy, kuchnie; 

o zamontowano kamerę termowizyjną w celu pomiaru temperatury przy 

każdorazowym wejściu do budynku; 

o zapewniono środki dezynfekujące udostępnione przez Administrację DS. na każdej 

kondygnacji budynku; 

o nakazuje się ograniczenie liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów w 

danym czasie (m.in. pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, 

windy). Należy bezwzględnie przestrzegać informacji umieszczonych na drzwiach wyżej 

wymienionych pomieszczeń o liczbie osób mogących korzystać z danego pomieszczenia 

w tym samym czasie. Zaleca się, aby liczba osób przebywających w tych pomieszczeniach 

umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 1.5 m. W pokojach i łącznikach mogą 

przebywać tylko osoby mieszkające w danym segmencie; 

o zorganizowano pomieszczenia izolacyjne w liczbie 8 pokoi na parterze budynku dla 

osób z podejrzeniem zakażenia; 



o zapewniono sprzęt i środki oraz wprowadzono monitorowanie codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego dezynfekowania powierzchni 

dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni 

płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych; 

o zapewniono pracownikom Domu Studenckiego Skrzat dostęp do środków ochrony 

indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparaty do 

dezynfekcji rąk; 

o wywieszono informacje określające zasady dotyczące higieny rąk (mycia i 

dezynfekcji), etykiety dotyczące kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i 

oczu, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z 

osobami wykazującymi objawy ze strony układu oddechowego; 

o w widocznym miejscu na portierni i na wszystkich kondygnacjach budynku 

wywieszono numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych;  

o zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) 

oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących 

przepisów prawa, zarządzeń i wytycznych obowiązujących w obiekcie Ds. Skrzat 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

 

Zalecenia postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem 

w Domu Studenckim 

1. Pracownicy, u których występują niepokojące objawy sugerujące zakażenie 
koronawirusem, nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować 
się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.  
 
2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 
odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy 
jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym 
pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób; należy 
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować 
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. Osoby, zakwaterowane w Ds. Skrzat w przypadku stwierdzenia u siebie objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania 
o tym Administracji obiektu w celu czasowego odizolowania od innych osób. 

Osoby te powinny pozostać w odizolowanym miejscu wskazanym przez Administrację DS. 
Skrzat i nie powinny przemieszczać się po akademiku. Powinny natomiast niezwłocznie 
skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, 
ewentualnie jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji 
z lekarzem oraz udać się tam transportem własnym lub powiadomić stosowne służby pod 
numerem telefonu 999 albo 112. 
 



4.W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, 
celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie 
poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi 
wstępny wywiad epidemiologiczny, oraz niezwłocznie dokonać zgłoszenia incydentu do 
kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym przebywała i 
poruszała się osoba. Na tym terenie zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie 
z procedurami obiektu ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 
płaskich. 

5.Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 
zaistniały przypadek.  
 
Lista ważnych telefonów: 

-Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - bezpłatna infolinia NFZ czynna całą 
dobę przez 7 dni w tygodniu.- 

-Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie: 

 661 868 810; 577 818 388–całodobowa infolinia. 

-Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie z oddziałem zakaźnym,  

ul. PCK 7 tel. 34 367 3000 
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