
ZARZ|DZENIE nr 05 121 122

Rektora Wylszej Szkoly llandlowej we Wroolawiu

z dma}l paLdziernika2\2l r.

w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w roku akademickim 202112022

w zwi4zku z trwaj4c4 pandemi4 COVD-l9

Na podstawie art. 23 ust.2 pkt 2), art.50 ust. 1 i art.5l ust. I ustawy z dnia

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U.22027 r. poz. 478, zpoLn.

zm.) oraz $ 15 pkt.2 ppkt. 2 Statutu Wyaszei Szkoly Handlowej we Wroclawiu zarz4dzam,

co nastgpuje:

$r
Zajgcia dydaktyczne w roku akademickim 202112022 bgd4 odbywad sig w siedzibie

Uczelni. Jednoczesnie dopuszcza siE zorganizowanie niektorych zajg(, dydaktycznych

w trybie zdalnym, za poSrednictwem aplikacji Teams.

$2

W celu minimalizowania zagroZeh wynikaj4cych z panuj4cej pandemii COVID-I9 ustala sig

nastgpuj4ce zasady:

1) Na teren Uczelni wstgp mawyLqcznie osoba zdrowa, bez objaw6w sugeruj4cych

chorobg zakaLny, kt6ra nie przebywala w bezpoSrednim kontakcie z osob4 zaraZonq

COVID-l9, nie objgta kwarantann4, nadzorem epidemiologicznym lub izolacj4

domow4.

2) W przypadku wyst4pienia objawow zakaLenia COVID-19, naleZy pozosta6 w

domu oraz poinformowa6 o tym fakcie lekarza pierwszego kontaktu. W

przypadku skierowania na kwaranntanng I izolacjg naleiry zawiadomoSc

Uczelnig pisz4c na adresy:

a) Pracownicy i osoby wspolpracuj 1ce zUczelni4 na podstawie umowy

cywi lno -prawnej : kop4aw_lr !rg@)ha.n d lo-yra. ep oraz

rektorat@handlowa.eu

b ) Studenci : koronaw iru s @hand I ow a. eu or az dziekanat@handlowa. eu.



Wchodz4c na teren Uczelni kalda osoba zobowiqzana jest do dezynfekcji dtoni

plynem znajdujqcym sig przy wej(;ciu do holu glownego oraz przy wejSciu z

parkingu.

Podczas pobytu w Uczelni nale?y:

a) zakrywac nos i usta tnaseczkq w ci1gach kornunikacyjnych Uczelni

oraz podczas zalalwiania spraw w poszczegolnych jej dzialach.

Ponadto studentom zaleca siq zakrywanie nosa i ust maseczkq w

trakc i e zaj E(, dy dakty czny ch ;

b) regulanie myi i dezynf'ekowad rgce, korzystajqc z, dozownik6w

umieszczonych w wielu miejscach na terenie Uczelni.

Kaildorazowo przed rczpoczqciem zajqc naleiry przewietrzy6 salg.

Przebywanie student6w na terenie Uczelni ogranicza sig wyl4cznie do czasl.t

niezbgdnego do realizacji proceslr ksztalceni a.

$3

Szczeg6lowe zasady utrzymania bezpieczenstwa na terenie lJczelni w roku

akademickim 202112022 okreSla ZalEcznlk Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.

$4

Traci moc Zarzqdzenie Nr 12120121 Rektora Wy2szej Szkoly Handlowej we

Wroctrawiu z dnia29 paldziernika 2020 r. w sprawie wprowadzeniaw Wyzszej Szkole

Handlowej we Wroclawiu procedur i zasad funkcjonowania dotycz4cych

zapobiegania, przeciwdzialania i zwalczania COVID- 19.

$s

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

3)

4)
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I.

Zalqcznik nr I do Zarzqdzenia nr 511012021Rektora WSH

SZCZB, G 6L OWE ZA S ADY UTRZYMANIA B,EZPIF, CZE N S TWA NA

TERENIE UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2O2II2O22

W zwiqzku ztrwajEc4pandemi4 COVID- 1 9 - w celu zapewnienia bezpiecznych i higieni czny ch

warunk6w pracy i nauki - ustala sig nastgpuj4ce zasady w zakresie korzystania zpomreszczeh

Uczelni or az zachowania bezpieczehstwa na terenie Uczelni :

1.

Zasady og6lne

Szczepienie - rekomendowane dla wszystkich pracownik6w oraz student6w.

Dezynfekcj a - przed i po zqEciach poprzez mycie powierzchni detergentem lub

dezynfekcjy srodkiem nabazie 70 % alkoholu.

Higiena- czyste mycie lub dezynfekcja r4k, ochrona podczas kir:hania i kaszlu, unikanie

dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka - zaslanianie nosa i ust przy uzyciu tnaseczki w ci4gach

komunikacyjnych Uczelni oraz podczas zalatwiania spraw w poszczegolnych jej

dzia\ach. Ponadto studentom zaleca sig zakrywanie nosa i ust maseczkE w trakcie

zajE1, dydaktycznych.

Wietrzenie - kahdorazowo przed rozpoczEciem zaJgc.

Sale dydaktyczne

Zostanie ograniczona mozliwoS6 gromadzenia sig os6b przed rozpoczeciem zajqc

dydaktycznych, w zwiqzku z czym drzwi do sal wyktadowych powinny by6

otwarte,tak2e w trakcie prowadzeniazajg(. Jezeli nie jest to mozliwe to klamki i

uchwyty powinny by6 regularnie (minimum 3 razy dziennie) dezynfekowane.

Osoby oczekuj4ce na zajgcia dydaktyczne oraz wchodz4ce do pomieszczef,

dydaktycznych musz4 miec zakryty nos i usta maseczkq. Ponadto studentom zaleca sig

zakrywanie nosa i ust maseczk4 w trakcie zajE( dydaktycznych.

1.

2.

4.
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II.



3. W pomieszczeniach, w ktorych odbywaj4 sig zajgcia dydaktyczne powierzchnie

uzytkowe bgd4 pod koniec dnia dezynfekowane przez serwis sprzqtqqcy. W salach

dostgpne b9d4 Srodki do dezynf'ekcji r4k.

III. Powierzchnie og6lnodostgpne (hole, korytarze, toalety, windy)

1. Drzwi wejSciowe do Uczelni bgd4 regulamie (minimum 3 razy dziennie)

dezynf-ekowane.

Przy weiSciach do Uczelni zostanie umieszczony plyn do dezynfekcji r4k wraz z

informacj4 w jgzyku polskim i angielskim o obowi4zku dezynfekcji r4k i zakrywania

nosa i ust maseczk4 przez wszystkie osoby wchodz4ce.

Wszystkie osoby maj4 obowi4zek poruszania sig po obiekcie wylqcznie z zakrytym

nosem i ustami maseczk4. Brak wlaSciwej oslony mohe skutkowa6

niewpuszczeniemdo obiektu lub wyproszeniem z terenu obiektu.

Wszystkie powierzchnie, na ktorych mole osadzai sig wirus SARS-CoV-2,bEdq

regulamie dezynfekowane (minimum 3 ruzy dziennie) - dotyczy to w

szczegolnoSci: klamek, porgczy, uchwyt6w, przycisk6w w windach itp.

Na korytarzach obiektu, gdzie jest to mozliwe, zostanie ograniczonahczba krzesel

i innych miejsc do siedzenia,tak aby odlegloS6 pomiqdzy nirni wynosila co najmniej

1,5 metra. W przypadku, jezeli nie ma mozliwoSci usunigcia krzesel lub ich

rozstawienia (np. z powodu trwalego przymocowania), miejsca wylqczone z

uzytkowan i a zo stan1 o znaczone np. p oprze z zamontowani e taSmy o chronnej .

Toalety w Uczelni bgd4 dezynfekowane co najmniej 3 razy dziennie.

W kazdej toalecie bqdzie nabieZqco uzupelniane mydlo dezynfekujqce oraz zostanq

wywieszone instrukcje prawidlowego mycia rqk oraz ich dezynfekcji (w jgzyku

polskimi angielskim).

Poza wskazaniami zwiqzanymi z ograniczemami ruchowymi lub przewozem cigzkich

material6w, nie zaleca sig korzystania z wind. JeSli skorzystanie z windy jest

konieczne, to jednoczeSnie do windy nie moze wejSi wigcej niL 2 osoby. Osoby te

powimy stai w mozliwie najwigkszej odlegloSci od siebie i rnie6 zakryly nos i usta

maseczk4.

Wszystkie pomieszczenia sanitamo-higieniczne zostan4 zaopatz.one w Srodki higieny,

takie jak : mydto, rgczniki papierowe lub suszarki do r4k.

10. Wszystkie uZywane pomieszczenia dydaktyczne oraz pokoje pracownik6w bgd4 pod

koniec dnia pracy gruntownie sprz4tane przez serwis zewngtrzny.
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