
DECYZJA NR 1/ 2020 

Prorektora ds. studentów i relacji zewnętrznych 

Akademii Muzycznej w Krakowie 

z dnia 23 września 2020 r. 
 

w sprawie określenia zasad zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania  

i przebywania w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Krakowie  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Działając na podstawie § 1 ust. 7 Zarządzenia Nr 26/2020 z dnia 17 września 2020 r.  

w sprawie funkcjonowania Akademii Muzycznej w Krakowie od dnia 1 października 2020 r.  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalam, co następuje: 

 

§ 1 
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania i przebywania w Domu 

Studenckim AMK: 

1. bezpośrednio przy wejściu do budynku DS każda osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce 

płynem dezynfekującym,  

2. studentów kwateruje się w pokojach jedno i dwuosobowych z dostępem do węzła sanitarnego 

i aneksu kuchennego każdy, 

3. ogranicza się liczbę osób korzystających z pomieszczeń wspólnych (auli, sal dydaktycznych  

i ćwiczeniowych) umożliwiając zachowanie dystansu minimum 1,5 metra,  

4. utrzymany zostaje zakaz przebywania gości w Domu Studenckim (DS), 

5. pokoje gościnne przeznaczone są na pomieszczenia, w których będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, 

6. bezwzględnie należy unikać tworzenia się grup w pomieszczeniach wspólnych,  

np. na korytarzach, w salach dydaktycznych i ćwiczeniowych, w pralni czy na dziedzińcu, 

7. zabrania się organizowania spotkań grupowych w pokojach,  

8. każdy mieszkaniec DS powinien w miarę możliwości ograniczyć uczestnictwo w imprezach 

masowych,  

9. przebywając w salach dydaktycznych i ćwiczeniowych należy przestrzegać zasad określonych 

powszechnie obowiązującymi przepisami: zakrywać usta i nos, chyba, że specyfika 

odbywanych zajęć (ćwiczenia) wymaga odsłonięcia ust i nosa, zachowywać odstęp 1,5 m, 

10. w salach dydaktycznych i ćwiczeniowych zabrania się spożywania posiłków, 

11. w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, 

a na tablicach ogłoszeniowych numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej           

i służb medycznych. 

 

§ 2 
W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID-19: 

1. każdy student lub pracownik AMK jest zobowiązany do zgłoszenia zauważonych 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 u siebie lub innych osób 

przebywających w DS, 

2. pracownicy AMK, u których wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-

19 nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym, 



3. w przypadku wystąpienia u pracownika AMK wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, Kierownik DS 

niezwłocznie odsuwa go od pracy, pracownik oczekuje na transport w pokoju gościnnym,  

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób, 

4. w przypadku wystąpienia u mieszkańca DS niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie COVID-19, osoba ta zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do 

najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 

transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112; osoba ta oczekuje na transport w 

pokoju gościnnym, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób, 

Kierownik DS zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,  

5. Kierownik DS zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, ustala obszar, w którym poruszał się                   

i przebywał potencjalnie chory pracownik/mieszkaniec DS, personel sprzątający czyści 

obszar oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty), 

6. Kierownik DS ustala listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ 

częściach budynku, w których przebywał pracownik/mieszkaniec DS i stosuje wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszące się do osób, które miały kontakt                    

z zakażonym, 

7. Kierownik DS odpowiada za nadzorowanie przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w DS, 

zapewnienie sprzętu i środków dezynfekujących oraz monitorowanie codziennych prac 

porządkowych, w tym monitorowanie czystości pokoi, ze szczególnym uwzględnieniem 

nadzorowania bieżącego dezynfekowania powierzchni dotykowych – wind, poręczy, 

klamek, drzwi, włączników, uchwytów, blatów w pomieszczeniach recepcji, biur, w salach 

dydaktycznych i ćwiczeniowych.  

§ 3 

1. W celu zakwaterowania i podpisania umowy student zgłasza się na wyznaczoną godzinę,  

z dowodem osobistym lub paszportem (w przypadku obcokrajowców). 

2. Wejście na teren DS w celu zakwaterowania jest równoznaczne z potwierdzeniem 

spełnienia przez daną osobę warunków bezpiecznego kwaterowania, tj. iż nie wykazuje 

ona objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, nie jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych i nie przebywa z osobą odbywającą 

kwarantannę lub izolację w warunkach domowych oraz według swojej najlepszej wiedzy 

w okresie 10 dni przed zakwaterowaniem nie miała kontaktu z osobą zarażoną wirusem 

SARS-CoV-2. 

3. Student ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad w zakresie 

bezpieczeństwa sanitarnego, w tym odpowiedzialność karną. 

4. Wszystkie zachowania naruszające reżim sanitarny będą zgłaszane Prorektorowi  

ds. studentów i relacji zewnętrznych i mogą skutkować zakazem wstępu do DS lub 

nakazem natychmiastowego wykwaterowania. 

§ 4 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                              Prorektor  

                                                                        ds. studentów i relacji zewnętrznych 

                       

                                                                                     dr Małgorzata Sternal 


