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Zasady przygotowania budynków oraz pomieszczeń 
administracyjnych i dydaktycznych KPSW w Jeleniej Górze 

podczas stanu epidemii COVID-19 
 

Przedstawiane zasady mają charakter ogólny, nie wyczerpują wszystkich możliwych środków i 

metod zabezpieczenia przedmiotowych pomieszczeń. Zasady dla biblioteki, domu studenta, 

pływalni i hali sportowej są określone w odrębnych zarządzeniach. 
 

Wejście do budynków 
§ 1 

1. Przy wejściach do budynków należy zamontować lub uzupełnić brakujące dozowniki płynu 

dezynfekującego oraz czujniki do automatycznego pomiaru temperatury. 

2. Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus, powinny być regularnie 

dezynfekowane przez serwis sprzątający. Należy przeprowadzać bieżąca dezynfekcję części 

wspólnych takich jak klamki, uchwyty drzwi, poręcze, włączniki światła, kurki baterii. 

3. Osoby wchodząca do budynku Uczelni może dokonać, automatycznego, anonimowego 

pomiaru temperatury ciała. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C, zaleca 

się powtórny pomiar temperatury po upływie 5 minut, a w przypadku powtórzenia wyniku 

pomiaru temperatury ciała powyżej 37.9 st. C należy zrezygnować z wejścia 

do budynku, w tym z udziału w zajęciach albo podejmowania pracy w budynku. 

4. Osobą wchodzącym do zaleca się noszenie na terenie obiektów Uczelni maseczek ochronnych, 

5. Przy wejściach do budynków, gdzie znajdują się dozowniki i czujnikiem do pomiaru 

temperatury powinna znajdować się informacja: 

 

„Informacja dla osób przebywających w budynkach KPSW w Jeleniej Górze 
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 

 

A. Zaleca się wejście do budynku z maseczką ochronną. 

B. Przy każdorazowym wejściu do budynku zaleca się  zdezynfekować ręce, zaleca się 

zmierzyć temperaturę. 
C. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C zabronione jest wejście do 

obiektu. 

D. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania w nim osobie, 

która zaobserwowała u siebie jeden z objawów, w szczególności: gorączkę, kłopot 

z oddychaniem, kaszel, duszność, utratę powonienia i smaku, która miała bliski kontakt 

z osobą zakażoną lub przebywającą w izolacji, a także sama nie została poddana izolacji, 

kwarantannie, nadzorowi epidemiologicznemu ani żadnej innej procedurze sanitarnej 

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19 w przeciągu 

ostatnich 10 dni, licząc od dnia następnego po mającym miejsce bliskim kontakcie lub 

nałożeniu przez uprawniony organ obostrzeń sanitarnych. 

 

Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku i wejście do niego naraża innych 

użytkowników budynku na utratę zdrowia i życia. 
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UWAGA: 

Nieprzestrzeganie ww. zakazów i nakazów prowadzić może do powstania odpowiedzialności 

karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2 i 3 Kodeksu karnego.” 

 

6. Na przyrządach do mierzenia temperatury umieszcza się następującą informację: 

”ZBLIŻ NADGARSTEK! 

Uwaga jeżeli pomiar wykazał temperaturę wyższą niż 37,9 stopni C prosimy zrezygnuj z 

wejścia do budynku” 

 


