
Zarządzenie Nr 48/2019/2020 

Kanclerza i Rektora 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

z dnia 14 września 2020 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Procedury dotyczącej organizacji obsługi i zabezpieczenia 

osób kształcących się oraz osób zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie w związku ze stanem epidemii 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 23 oraz § 24, 

Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w związku z ustawą z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Mając na uwadze Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem 

działalności uczelni, opublikowane w dniu 18 maja 2020 r. na stronie internetowej 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wprowadza się Procedury Dotyczące 

Organizacji Obsługi i Zabezpieczenia Osób Kształcących Się oraz Osób Zatrudnionych 

w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie związane ze stanem epidemii  

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

 

 

§ 2 

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dziekanom, Dyrektorowi Działu 

Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2019/2020  

 

 

Procedury 

Dotyczące Organizacji Obsługi i Zabezpieczenia 

Osób Kształcących Się oraz Osób Zatrudnionych 

w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

związane ze stanem epidemii 

 

 

I  Zasady Ogólne 

 

1. Na terenie Uczelni mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe bez objawów infekcji oraz gdy 

domownicy tych osób nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt 

z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem korona wirusem 

2. Wszystkie osoby wchodzące do siedziby Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz noszenia maseczek lub innych osłon ust i nosa. Osoby 

nie posiadające przy sobie maseczek mają możliwość odpłatnego ich nabycia na portierni. 

3. Przy każdym wejściu do budynku Uczelni umieszcza się urządzenia do dezynfekcji rąk. 

4. Wszystkie osoby, w tym nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, przebywające na 

terenie Uczelni w miejscach wspólnych jak: korytarze, klatki schodowe, windy, 

pomieszczenia sanitarne i inne mają obowiązek noszenia maseczek lub innych osłon ust i 

nosa,  

5. Ustala się obowiązek systematycznego sprzątania  i dezynfekcji pomieszczeń w budynku 

Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń sanitarnych i powierzchni wspólnych.    

6. Ogranicza się korzystanie z wind jedynie do sytuacji koniecznych; jednorazowo w windzie nie 

mogą znajdować się więcej niż dwie osoby; ustala się obowiązek regularnej dezynfekcji 

przycisków, uchwytów itp.; przy windach umieszcza się piktogram o maksymalnej liczbie 

osób, które mogą jednocześnie z niej korzystać. 

7. W pomieszczeniach sanitarnych zapewnia się  mydło, ręczniki papierowe jednorazowe oraz 

płyn do dezynfekcji rąk.  

8. W Uczelni na każdym piętrze na tablicach informacyjnych znajdują się numery telefonów do 

służb medycznych i epidemiologicznych. 

 

 

II Zasady przebywania studentów w Uczelni  

 

1. Wszystkich studentów obowiązują procedury bezpieczeństwa i higieny ustalone w Wyższej 

Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

2. Ogranicza się możliwość gromadzenia się  podczas wchodzenia do pomieszczeń 

dydaktycznych/badawczych oraz podczas ich opuszczania (pomieszczenia należy otwierać 

odpowiednio wcześniej); pomiędzy poszczególnymi osobami powinna być zachowana 

bezpieczna odległość. 

3. Ogranicza się przemieszczanie się po Uczelni do niezbędnego minimum, 

4. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczne  dla danej grupy będą zorganizowane w jednej sali.   

5.  Na drzwiach wejściowych do pomieszczeń dydaktycznych/badawczych umieszcza się 

dwujęzyczną (w języku polskim i angielskim), informację o maksymalnej, dopuszczalnej 

liczbie osób w nich przebywających. 

6. Ustala się w salach wykładowych i ćwiczeniowych zasadę zajmowania co 2-go krzesła  

a. pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniach dydaktycznych/badawczych, 

b. pomiędzy stanowiskami dydaktycznymi/badawczymi, 

7. Ustala się obowiązek wprowadzenia przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami, 

pozwalającej na: bezpieczne wyjście/wejście do pomieszczenia i  dezynfekcję urządzeń (o ile 



jest ona możliwa w odniesieniu do danego urządzenia), przewietrzenie pomieszczenia po 

opuszczeniu sali przez studentów. 

8. Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych/badawczych itp. prowadzone są z zachowaniem 

następujących procedur bezpieczeństwa, do których zalicza się m.in.: 

a. stosowanie środków ochrony osobistej; 

b. obowiązkową dezynfekcję rąk przed i po zajęciach; 

c. w laboratoriach zabezpieczanie stanowisk przed niepożądanymi skutkami dezynfekcji 

9. Studenci na terenie Uczelni mogą przebywać wyłącznie w związku z odbywanymi zajęciami, 

oraz załatwianiem spraw związanych z kształceniem. 

10. Studenci mogą korzystać z biblioteki i czytelni przy zachowaniu następujących zasad : 

a. jednocześnie w pomieszczeniach biblioteki i czytelni może przebywać 15 studentów, 

b. studenci, którzy chcą wypożyczyć ksiązki do domu powinni zamawiać je online; 

c. studenci korzystający z bibliotecznych zbiorów w czytelni rzeczy osobiste 

umieszczają w foliowym worku i przechowują w wyznaczonej skrytce, klucz podaje 

pracownik biblioteki 

11. Ogranicza się do niezbędnego minimum posiadanie rzeczy osobistych, ze względu na brak 

możliwości pozostawienia ich w szafkach i równoczesny zakaz wnoszenia ich na zajęcia. 

 

 

III  Nauczyciele Akademiccy  

  

 

1.  Nauczyciele akademiccy oraz osoby prowadzące zajęcia wykonują swoje obowiązki bez 

dodatkowych ograniczeń przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonych 

w przepisach prawa oraz procedurach uczelnianych. 

2. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przybycia do Uczelni minimum 15 minut 

wcześniej przed godziną zaplanowanych zajęć, celem otwarcia sali dydaktycznej, 

przewietrzenia jej i przygotowania jej do zajęć. 

3.  Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do wyjaśniania studentom zasad i procedur 

bezpieczeństwa obowiązujących w Uczelni podczas prowadzenia zajęć. 

4. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu nauczyciele akademiccy jak 

i studenci powinni mieć zasłonięta usta i nos: używać maseczek. 

5. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w Laboratoriach , w MCSM zobowiązani są do 

przestrzegania procedur i zasad ustalonych do pracy w laboratoriach. 

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedur bezpieczeństwa przez studentów i inne osoby, 

nauczyciel akademicki zobowiązany jest do zwrócenia osobie nieprzestrzegającej zasad uwagi 

i dopilnowanie ich przestrzegania. 

 

IV.  Pracownicy Uczelni 

 

1. Wszystkich studentów i pracowników Uczelni obowiązują zasady higieny, m.in. częste mycie 

i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu . 

2. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub izolacji. 

3. Pracownicy Uczelni powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć 

wszelkich starań, by chronić siebie, studentów i innych pracowników przed zarażeniem. 

4. Pracownicy Uczelni dbają o zachowanie dystansu społecznego  pomiędzy osobami w budynku 

Uczelni. 

5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania Kanclerza/Rektora Uczelni o 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo studentów oraz pracowników w 

zakresie szerzenia się COWID-19. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

 



7. Wszyscy pracownicy Uczelni zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl  

     

 

 

V Procedury  w przypadku stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid -19 

 

1. W Uczelni  jest wydzielone pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem : termometr 

bezdotykowy, fartuch medyczny jednorazowy pięć sztuk, rękawice ochronne cztery sztuki, 

przyłbice cztery sztuki, maski z filtrem dwie sztuki oraz środki dezynfekujące. 

2. Osoba, która zaobserwowała u innych przebywających na Uczelni osób jeden z 

objawów(gorączka, kaszel, duszności) niezwłocznie zgłasza ten fakt Kanclerzowi WSEI lub 

wyznaczonej osobie, a osoba z objawami umieszczana jest w specjalnie  wyznaczonym do 

tego celu pomieszczeniu/izolatorium.  

3. Pracownik będący na stanowisku pracy, który zaobserwował u siebie jeden z 

objawów(gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maskę, rękawiczki, pozostaje w 

jednym wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób i kontaktuje się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. O zaistniałym fakcie informuje Kanclerza Uczelni. 

4. Nauczyciel akademicki kontaktuje się z właściwym dziekanatem, celem wyznaczenia osoby 

która przejmie jego obowiązki 

5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje się gruntowemu sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) oraz stosuje się do ewentualnych indywidualnych 

zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku obowiązkowej kwarantanny pracowników Uczelni, studentów lub osób  z ich 

wspólnego gospodarstwa domowego zobowiązani są oni do poinformowania o tym fakcie 

Kanclerza Uczelni, który decyduje o dalszym postępowaniu.  

7. W przypadku potwierdzonego stwierdzenia zakażenia COVID-19 studenta, pracownika 

Uczelni Rektor w porozumieniu z Kanclerzem oraz po otrzymaniu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie podejmują decyzję o zmianie formy 

kształcenia z tradycyjnej na mieszaną lub zdalną. O czasie obowiązywania tej zmiany 

decyduje PPIS w porozumieniu z Rektorem i Kanclerzem w zależności od sytuacji 

epidemicznej.  

 

VI Procedura postępowania z odpadami 

 

 

      Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  należy : 

 

1. Segregować i wrzucać odpady do właściwych pojemników(papier, szkło, metale i tworzywa 

sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być 

uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na 

odpady zmieszane. 

 

VII     Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania 

2. Procedura może być modyfikowana 

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie Uczelni oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń 

w siedzibie Uczelni 

 


