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1. Kwaterowanie 

• Zakwaterowanie w akademiku może być zagwarantowane tylko osobie bez objawów chorobowych 

wskazujących na ryzyko COVID-19, m.in. takich jak gorączka, kaszel, bóle stawowo-mięśniowe. 

Również w przypadku występowania objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych  

ze względów na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego prosi się o pozostanie studenta w domu 

aż do momentu całkowitego ustąpienia objawów. 

• Każda z osób kwaterujących się, musi wypełnić ankietę dotyczącą pytań o stan zdrowia  

i obserwowane objawy. 

• Nie mogą zakwaterować się studenci, którzy przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę 

lub izolację w warunkach domowych, albo same są objęte kwarantanną lub izolacją.  

• Po zakwaterowaniu każdy student musi zgłosić się na wymaz w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. 

Miejsce i data zostaną przekazane podczas kwaterowania. Od chwili kwaterunku do momentu 

uzyskania wyniku osoby te proszone są o poddanie się samoizolacji. 

• Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą się zgłosić do zakwaterowania w terminie 

ważności skierowania, proszone są o zgłoszenie tego faktu do administracji akademika. Zostaną one 

zakwaterowane zdalnie ale po wyzdrowieniu, w terminie późniejszym proszone są o osobiste 

zgłoszenie się do administracji akademika lub zostanie im przedłużona ważność skierowania.  

W każdej z tych wymienionych sytuacji nie stracą przyznanego im miejsca w akademiku.  

• Późniejsze zakwaterowanie nie zwalnia mieszkańca z ponoszenia opłaty za miejsce od dnia  

1 października. 

• Zakwaterowanie rozłożone jest na siedem dni, w terminie od 30 września do 6 października br. 

• Celem usprawnienia terminu kwaterowania student wybiera dogodny termin wg rozłożonego  

na 7 dni od 30 września do 6 października br. okresu zakwaterowania. Kwaterowanie będzie 

odbywać się od godziny 8.00, po uprzednim ustaleniu konkretnej daty i godziny przybycia. 

• Czekając na wejście do budynku akademika studenci proszeni są o przestrzeganie obowiązujących 

w czasie pandemii zasad reżimu sanitarnego tj. mieć osłonięte usta i nos (maseczka jednorazowa 

lub wielokrotnego użytku) oraz zachowywania odstępu minimum 2 m od siebie. Osoby, które  

z uzasadnionych medycznie przyczyn nie mogą nosić maseczki powinny bezwzględnie używać 

przyłbic. 

• Do budynku akademika mogą wejść wyłącznie osoby chcące się zakwaterować, wejście osób 

towarzyszących jest ze względów epidemiologicznych niemożliwe. 

• Przed wejściem do budynku akademika studenci proszeni są o przestrzeganie dezynfekcji rąk, 

preparatem dostarczonym przez administrację.  
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Codziennie funkcjonowanie akademika   

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie akademików wprowadzony zostaje zakaz 

odwiedzin przez jakiekolwiek osoby z zewnątrz, w tym również przez rodziców i rodzeństwo. 

• Studenci proszeni są o przestrzeganie konieczności korzystania z płynów do dezynfekcji 

umieszczonych przy wejściach do budynków, na portierni oraz przed wchodzeniem do części 

wspólnych. 

• Przy korzystaniu na terenie ZDS z następujących urządzeń, jak ławki ogólnodostępne, grille, wiaty 

rowerowe lub z miejsc wyznaczonych do palenia, mieszkańcy proszeni są o przestrzeganie zasady 

zachowania 1,5 metrowego dystansu społecznego. 

• Ze względów bezpieczeństwa zdrowotnego ogółu mieszkańców wyłącza się przestrzenie wspólne  

z użytkowania, z wyjątkiem korzystania z kuchni i pralni. 

• W każdej kuchni mogą przebywać w tym samym czasie tylko dwie osoby.  

• W każdej pralni może przebywać w tym samym czasie tylko jedna osoba.  

• Mieszkańcy akademika proszeni są o przestrzeganie na terenie całego budynku nakazu noszenia 

maseczek z wyłączeniem własnego pokoju.  

 

Osoby niestosujące się do w/w zaleceń powinny liczyć się z konsekwencjami, określonymi przez 

Radę Mieszkańców  

 

2. Kwarantanna 

Mieszkaniec akademika potwierdzający kontakt z osobą chorą, na COVID-19 

• W przypadku kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o COVID-19 mieszkaniec akademika 

proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie telefoniczne tego faktu administracji ZDS. 

• Osoba taka zostaje poddana kwarantannie w wydzielonych do tego celu pokojach. 

• Administracja ZDS poinformuje o każdym takim przypadku stację sanitarno-epidemiologiczną  

w celu ustalenia dalszego postępowania. 

 

Mieszkaniec akademika z dodatnim wynikiem potwierdzającym zakażenie SARS-CoV-2 

• W przypadku otrzymania wyniku dodatniego potwierdzającego zakażenie SARS-CoV-2, student 

powinien niezwłocznie zgłosić telefonicznie ten fakt administracji ZDS. 

• Administracja ZDS ma obowiązek poinformuje o każdym takim przypadku stację sanitarno-

epidemiologiczną w celu ustalenia dalszego postępowania. 

• W zależności od stanu zdrowia student zostanie skierowany do izolatorium bądź do szpitala. 

 

W każdym z powyższych przypadków mieszkaniec akademika proszony jest o przekazanie do administracji 

Akademika imiennej listy osób, z którymi miał kontakt. Osoby przebywające na kwarantannie mają 

bezwzględny zakaz opuszczania pokoju, w którym odbywają kwarantannę. 

 

 

     Ewentualne naruszenia w/w zasad będą zgłaszane do rozpatrzenia przez Radę Mieszkańców. 


