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Zasady zachowania reżimu sanitarnego
w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

gl
Postanowienia dotyczące wszystkich osób korzystających z budynków Uczelni

Wszystkie osoby wchodzące do budynków Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie obowiązane

a) na zadanie pracownika obslugi poddać się kontroli pomiaru temperatury ciała.
b) przeprowadzić dezynfekcję rak.
c) zakryć nos i usta (w szczególności przy pomocy odziezy lubjej części. maseczki lub przylbicy).
Dezynfekcji rąk dokonuje się przy wejściu do budynku w punkcie pomiaru temperatury.
Pracownicy obslugi odmówią wstępu do budynków Uczelni osobom. u których pomiar temperatury
wykaże temperaturę ciala równą lub przekraczającą 380C oraz poinformują te osoby o konieczności
telefonicznego kontaktu z lekarzem.
Wprowadza się dla wszystkich osób obowiazek WEJŚCIA i WYJŚCIA do budynków Uczelni
zgodnie z oznakowaniem. w miarę możliwości technicznych. Wszystkie inne wejścia do budynków
bedą zamknięte.
W budynkach Uczelni. w miarę możliwości technicznych. będzie obowiązywała zasada ruchu
jednokierunkowego.
Wyf [cie z budynku będzie odbywać się innymi dl'ZVl iami z oznaczeniem WYJŚCIE. przy których
zostaną umieszczone worki na zużyte materialy ochrony osobistej np. maseczki.
()bowiązck zakrywania nosa i usta dotyczy wszystkich ogólnodostępnych miejsc Uczelni. w tym
ciągów komtmikacyinyeh Uczelni.
Zaleca się częste mycie rąk woda z mydłem oraz ich dezynfekcję.
laleca się ograniczenie do minimum ilości wnoszonych na Uczelnię rzeczy osobistych.

. ()sobom. ktore odczuwaja pierwsze objawy chorobowe (na przyklad wysoka temperatura. zle
samopoczucie. utrata węchu. utrata smaku) zaleca się kontakt z lekarzem.

. [alcca się ograniczenie pozostawiania odzieży w szatniach. Korzystanie z szatni odbywa się
wylacznie pod nadzorem pracownika obslugi.
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Postanowienia dotyczące osób biorących udzial w zajęciach prowadzonych na terenie

Uczelni

Do sal dydaktycznych uczestnicy zajęć wchodzą pojedynczo i w kolejności zajmują oznaczone
miejsca.
W pracowniach i laboratoriach uczestnicy zajęc zajmują miejsca wyznaczone przez prowadzącego
z zachowaniem dystansu społecznego.
Jeśli ze wzgledu na specyfikę zajeć niejest mozliwe zachowanie odpowiedniego dystansu zaleca
się zakrywanie nosa i ust.
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Czynności sanitarne mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu COVID -19

(z» nnosciami sanitarnymi stosowanymi w celu przeciwdziałanie wystąpieniu COVlD-l 9 są przede

u szystkim:
a) częsta dezynfekcja powierzchni dotykanych przez wiele osób (np. klamek. blatów poręczy.

uchwytów).
b) stala kontrola stanów dozowników z mydłem, oraz dostępności ręczników jednorazowych.
c) dezynfekcja biurek, klawiatur. myszek, klamek od szafek. klamek drzwi i okien,

d) częste wietrzenie pomieszczen.
Dezynfekcję i kontrolę określoną w ust. [ pracownikom obslugi zleca Kanclerz.

Dezynfekcja przeprowadzanajest codziennie, po zakonczeniu zajęć w danej sali lub w przerwie. w

przypadku zmiany grup studenckich w danej sali.
/.alcca się aby pracownicy administracji każdorazowo przed rozpoczęciem pracy przeprowadzali
samodzielnie dezynfekcję biurek. klawiatur. myszck w swoim miejscu pracy.
[ukazuje się korzystania z klimatyzacji na obiektach dydaktycznych. chtylatorowe suszarki do

rąk pozostaja wyłączone.
W kazdym zespole budynków Uczelni wyznacza się izolatkę. na wypadek konieczności

odseparowania osoby. u której podejrzewa się zakażenia wirusem SARS-Cov—Q.
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Niniejsze zasady podlegają wywieszeniu w budynkach Uczelni oraz są publikowane na stronie

internetowej Uczelni.

REKTOR
?. g..-4.47"

drhab. Zbigniew Barabasz, pra] KPU


