
ZASADY* ZABEZPIECZENIA SANITARNEGO UCZELNI,  
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA 2020 ROKU: 

 

Wytyczne sanitarne dla osób przebywających na terenie Uczelni 
 

Ogólne: 
1. Ograniczenie przemieszczania się po Uczelni do niezbędnego minimum. 
2. Zakaz przychodzenia na teren Uczelni osób z objawami chorobowymi, bez względu na ich charakter. 
3. Stosowanie się do wymogów sanitarnych obowiązujących w Uczelni, w tym w szczególności używania 

indywidualnych środków ochrony (maseczek, rękawiczek i przyłbic): 
• wymóg noszenia lub zakładania na terenie Uczelni maseczek ochraniających nos i usta, w 

przypadku gdy odległość od innych osób jest mniejsza niż 2 m. Wymóg obowiązuje niezależnie 
od stanu wymogów państwowych, 

• wymóg noszenia maseczek ochraniających nos i usta w budynkach i ich pomieszczeniach. Zdjęcie 
maseczki ochronnej możliwe jest wyłącznie w przypadku wykonywania pracy w pomieszczeniu 
bez innych osób lub gdy odległość pracujących wynosi stale min. 1,5 m i nie jest prowadzona 
obsługa interesantów, 

• zachowanie dystansu min. 2 m, pomiędzy osobami poruszającymi się, 
• zachowanie dystansu min. 1,5 m, pomiędzy osobami w pomieszczeniach (praca, zajęcia, 

przyjmowanie interesantów  
4. Uwzględnienie braku możliwości korzystania z szatni, ograniczenia działalności usług 

gastronomicznych. 
5. Dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku i przy jego opuszczaniu, przy wykorzystaniu aplikatorów 

płynów dezynfekujących, zlokalizowanych przy wejściach. 
6. Wyrzucanie zużytych środków ochrony indywidualnej (maseczek i rękawiczek) do specjalnych 

pojemników przy wyjściach z budynków. 
 

Dla pracowników i doktorantów: 
1. Częste wietrzenie pomieszczeń. 
2. Dezynfekcja doraźna przedmiotów, dotykanych przez inne osoby. 
3. Częste mycie rąk. 
4. Zabezpieczenie stanowiska pracy przed niepożądanymi skutkami dezynfekcji. 
5. Stosowanie rękawiczek przez pracowników wykonujących operacje z dokumentami, przesyłkami, 

przedmiotami, których w krótkim czasie wcześniej dotykały inne osoby. 
6. Stosowanie przyłbic, przegród osłaniających, przez pracowników pozostających w częstym lub 

ciągłym kontakcie z innymi osobami. 
7. Dezynfekcja (pranie) maseczek wielokrotnego użytku, przydzielonych do używania. 
 

Dla studentów i interesantów: 
1. Przebywanie na terenie Uczelni wyłącznie w związku z odbywanymi zajęciami, potrzebami związanymi 

z kształceniem, prowadzonymi sprawami. 
2. Ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania w budynkach – wchodzenie do budynku na 

krótko przed zajęciami i wychodzenie niezwłocznie po ich zakończeniu. 
3. Ograniczenie do minimum posiadanych rzeczy osobistych, ze względu na brak możliwości 

pozostawiania ich do depozytu i równoczesny zakaz wnoszenia ich na zajęcia. 
4. Dezynfekcja (pranie) maseczek wielokrotnego użytku, przydzielonych do używania. 
5. Częste mycie rąk. 
 

 
* -  Wytyczne  wynikające  z  Zarządzenia  Rektora  AGH  Nr  32/2020 w sprawie stanu  działalności 

Uczelni od 1 czerwca 2020 roku oraz Komunikatu Kanclerza AGH nr 31/2020 - dot. zasad 
zabezpieczenia sanitarnego w okresie przywracania normalnego funkcjonowania Uczelni. 
Jednostki Uczelni mogą wprowadzić dodatkowe wytyczne, związane ze specyfiką prowadzonych 
zajęć. 


