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Zarządzenie nr 291/2020/2021 
Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 23 września 2021 roku 
w sprawie wytycznych sanitarnych obowiązujących  

przy organizacji zajęć dydaktycznych  
w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

 

Na podstawie § 8 zarządzenia nr 139/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu 

w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zarządzam: 

§ 1 

Zarządzenie reguluje działanie Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 

2021/2022, w okresie stanu epidemii, w zakresie: 

1)  wymogów sanitarnych związanych z przystosowaniem obiektów Uniwersytetu do 

udostępnienia sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w związku z wykonaniem 

zarządzenia;  

2)  częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji budynków Uniwersytetu, ich elementów, sal 

dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;  

3)  sposobu umieszczenia w budynkach Uniwersytetu wirusobójczych środków 

dezynfekujących; 

4)  procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 

u studentów, doktorantów oraz pracowników. 

 

§ 2 

1. Ustala się następujące zasady obowiązujące w obiektach Uniwersytetu, w których 

prowadzi się kształcenie: 

1) przed wejściem do budynku wszystkie osoby zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy 

użyciu środków dezynfekujących umieszczonych przy drzwiach wejściowych, do 

zakrycia ust i nosa maseczką ochronną oraz poddania się kontroli mierzenia 

temperatury ciała na żądanie portiera lub innej osoby upoważnionej przez kierownika 

obiektu; 

2) do budynku wstęp mają wyłącznie osoby bez objawów choroby infekcyjnej górnych 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 380C, kaszel, duszności, 
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kłopoty z oddychaniem) oraz osoby nieobjęte kwarantanną albo izolacją domową; 

3) korzystający z powierzchni ogólnodostępnych w budynku (hol, ciągi komunikacyjne, 

klatki schodowe, windy, pomieszczenia sanitarne, toalety itp.) zakrywają usta i nos 

maseczką ochronną. 

2. W przypadku  niestosowania się do zasad, określonych w ust. 1 portier odmawia wejścia 

do budynku albo nakazuje jego opuszczenie. 

3. Kierownik obiektu zapewnia: 

1) oznakowanie miejsc siedzących zlokalizowanych w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego (min. 

1,5 m); 

2) oznakowanie drzwi wejściowych do budynku oraz sal dydaktycznych informacją 

o maksymalnej liczbie osób uprawnionych do jednoczesnego przebywania w budynku 

oraz sali;  

3) dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściach do budynku, sal dydaktycznych 

i toalet; 

4) zamieszczenie w widocznych miejscach instrukcji:  

a) mycia i dezynfekcji rąk,  

b) zakładania i zdejmowania rękawiczek, 

c) zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych, 

 - zgodnie z informacją zamieszczoną w Intranecie, w zakładce BHP pod adresem: 

https://uam.sharepoint.com/sites/BHP/SitePages/COVID-19.aspx; 

5) regularne wietrzenie budynku oraz jego dezynfekcję, w szczególności powierzchni 

dotykowych (poręcze, klamki do drzwi i okien, biurka oraz stoły, włączniki światła itp.), 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 3. 

6) miejsce izolacji w budynku, przeznaczone dla osób z podejrzeniem COVID-19 oraz 

informuje o miejscu izolacji wszystkich pracowników świadczących pracę w budynku. 

 

§ 3 

1. Ustala się następujące zasady organizacji kształcenia w siedzibie uczelni w zakresie 

koniecznym dla spełnienia obowiązujących wymogów sanitarnych: 

1) w zajęciach prowadzonych w siedzibie uczelni mogą brać udział wyłącznie osoby, 

u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych 

(gorączka, kaszel, ból mięśni); 

2) uczestnicy zajęć, poza prowadzącym zajęcia, zobowiązani są w salach 

dydaktycznych do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną, chyba że możliwe jest 

zachowanie odstępu między uczestnikami zajęć co najmniej 1,5 m; 

3) prowadzący i uczestnicy zajęć przed rozpoczęciem zajęć dezynfekują ręce; 

4) prowadzący zajęcia sporządza listę obecności uczestników, również w przypadku 
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zajęć, na których obecność nie jest obowiązkowa; 

5) w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika zajęć (kaszel, 

duszności, kłopoty z oddychaniem, ogólne złe samopoczucie) prowadzący zajęcia 

kieruje go do wyznaczonego miejsca izolacji, informuje o tym dziekana i kierownika 

obiektu oraz informuje uczestnika zajęć o konieczności konsultacji medycznej; 

6) w przypadku wystąpienia u prowadzącego objawów, o których mowa w pkt 5, 

dziekan niezwłocznie odsuwa go od prowadzenia zajęć i odsyła transportem 

indywidualnym do domu. 

2. W przypadku niestosowania się do  zasad, określonych w ust. 1 pkt 1-3 prowadzący 

zajęcia nie dopuszcza uczestnika do udziału w zajęciach. 

3. Zasady i sposób dezynfekcji sal dydaktycznych określa kierownik obiektu w konsultacji 

z dziekanem uwzględniając sposób prowadzenia zajęć, warunki lokalowe oraz możliwość 

przeprowadzenia dezynfekcji przez pracowników obsługi obiektu, przy czym dezynfekcję 

przeprowadza się po każdych zakończonych zajęciach oraz po każdym użyciu sprzętu 

dydaktycznego lub laboratoryjnego. 

4. Zasady dotyczące organizacji kształcenia określone w ust. 1 dotyczą studentów 

wszystkich poziomów i form studiów, uczestników studiów doktoranckich, doktorantów 

szkół doktorskich, słuchaczy studiów podyplomowych, szkoleń i kursów. 

 

§ 4 

Organizując zajęcia z wychowania fizycznego rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych, 

podczas których nie można zachować dystansu 1,5 m, przy czym w salach sportowych nie 

może przebywać większa liczba osób niż 75% obłożenia sali. 

 

§ 5 

1. W Bibliotece Uniwersyteckiej oraz innych bibliotekach dopuszcza się swobodny dostęp 

czytelników oraz wypożyczających do zbiorów bibliotecznych, przy czym zakrywanie ust 

i nosa maseczką ochronną i dezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku jest 

obowiązkowe. 

2. Maksymalna dopuszczalna liczba osób przebywająca jednocześnie w czytelni wynosi 1 

na 10 m2, z wyłączeniem pracowników biblioteki, z jednoczesnym zachowaniem dystansu 

minimum 1,5 m między osobami przebywającymi w czytelni.  

 

§ 6 

1. Dziekan może określić szczegółowe wytyczne sanitarne uwzględniając warunki lokalowe, 

liczebność grup zajęciowych, specyfikę zajęć dydaktycznych, przy czym bezwzględnie 

stosuje się zasady dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną 
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określone w niniejszym zarządzeniu. 

2. Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczące: 

1) dziekana – stosuje się odpowiednio do wszystkich kierowników jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu, które prowadzą kształcenie; 

2) siedziby uczelni – stosuje się także do filii. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

KANCLERZ 

 

  Dr Marcin Wysocki 
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