Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz w uzupełnieniu zarządzenia nr 213/2020 Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od 1 października 2020 roku (Monitor Prawny PŚ
z 2020 r. poz. 931), zarządza się, co następuje:
§1
Mając na celu ochronę zdrowia i życia pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Śląskiej poprzez
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, wprowadza się do stosowania niżej wymienione
dodatkowe zalecenia.
§2
1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) stałym użytkowniku – należy przez to rozumieć pracowników, doktorantów i studentów Politechniki
Śląskiej,
2) tymczasowym użytkowniku – należy przez to rozumieć osoby korzystające z pomieszczeń wynajmowanych
w celach komercyjnych oraz osoby świadczące usługi na rzecz Politechniki Śląskiej na podstawie stosownej
umowy,
3) podstawowym rygorze sanitarnym – należy przez to rozumieć: dezynfekcję rąk, zachowanie odległości,
zakrywanie nosa i ust w obecności innych osób, ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy
lub zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach sali, częste wietrzenie pomieszczeń, częstą dezynfekcję
powierzchni, sanitariatów, stosowanie aktualnych przepisów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
2. W obiektach Politechniki Śląskiej mogą przebywać osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną. Pracownik portierni ma prawo odmówić wstępu do obiektu osobie przejawiającej objawy
choroby zakaźnej, w tym w szczególności osobie o podwyższonej temperaturze ciała, tj. powyżej 37,5°C.
§3
Zasady obowiązujące użytkowników obiektu
1. W momencie wejścia do budynku oraz w trakcie przebywania w pomieszczeniach wspólnych użytkownik musi
mieć zasłonięte usta i nos przy użyciu przyłbicy lub maseczki.
2. Po wejściu na teren obiektu każdy użytkownik musi zdezynfekować dłonie oraz poddać się pomiarowi
temperatury. Osoby o podwyższonej temperaturze ciała (powyżej 37,5°C) nie są wpuszczane na teren budynku.
3. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości (zalecane minimum 1,5 m).
4. Każda osoba powinna korzystać z własnych narzędzi pracy. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów
używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.

§4
Zasady organizacji udostępnianych pomieszczeń
1. W salach dydaktycznych i wykładowych pomiędzy użytkownikami należy zapewnić odstęp jednego wolnego
miejsca.
2. W obiektach Politechniki Śląskiej należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk oraz umieścić tablice informacyjne
przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu minimum 1,5 m.
3. Wszystkie sale dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne należy regularnie wietrzyć i dezynfekować po
zakończeniu zajęć/pracy.
4. Zarządca obiektu jest zobowiązany zapewnić dezynfekcję klamek, drzwi, poręczy, blatów oraz wyłączników
światła kilka razy w ciągu dnia, a także miejsc siedzących i powierzchni dotykowych po każdej zmianie osób ich
używających.
5. Należy wprowadzić harmonogram dezynfekcji wind, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, klamek i poręczy.
6. Zarządca obiektu jest zobowiązany do wyznaczenia i przygotowania odrębnego pomieszczenia, tzw.
izolatorium, wyposażonego w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.
7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny zostać wyłączone z użytku suszarki do rąk oraz być
rozwieszone plakaty ilustrujące zasady prawidłowego mycia rąk.
8. Należy zabezpieczyć przyciski na/w windach oraz umieścić informację przed windami o liczbie osób mogących
z nich korzystać.
9. Jeśli to możliwe, należy wprowadzić zmianowy tryb zajęć i zastosować dystans społeczny pomiędzy
użytkownikami.
10. Na drzwiach każdego z pomieszczeń powinna być umieszczona informacja dotycząca liczby osób mogących
korzystać z danego pomieszczenia (1 osoba na 4 m2). Nie należy przekraczać dozwolonej liczby miejsc.
11. Wprowadza się ruch jednokierunkowego wejścia i wyjścia ze wskazaniem kierunku przejścia.
12. Wprowadza się zakaz gromadzenia się użytkowników obiektu na korytarzach oraz w ciągach komunikacyjnych.
13. Szczegółowe procedury postępowania w zakresie bezpiecznej realizacji zajęć zostały określone w zarządzeniu
nr 194/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku
akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Monitor
prawny PŚ z 2020 r. poz. 823) oraz w zarządzeniu nr 213/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września
2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 1 października 2020 roku (Monitor Prawny PŚ
z 2020 r. poz. 931).
§5
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u użytkownika obiektu
1. W przypadku pojawienia się u użytkownika obiektu objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2 (kaszel,
trudności w oddychaniu, gorączka, utrata smaku/węchu) należy niezwłocznie odizolować taką osobę, kierując
ją do izolatorium z zaleceniem kontaktu z lekarzem POZ.
2. O dalszym postępowaniu decyduje lekarz POZ, w razie konieczności w porozumieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby z objawami zakażenia SARS-CoV-2 należy wezwać pogotowie
ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji poinformować powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
4. W przypadku braku możliwości skorzystania z wyżej wymienionych możliwości dopuszcza się, aby osoba bliska
z tego samego gospodarstwa domowego przetransportowała osobę z podejrzeniem zachorowania na COVID-19
do lekarza POZ lub szpitala zakaźnego z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (np. maseczki,
przyłbice, rękawice).
5. W przypadku pojawienia się podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u któregokolwiek z użytkowników obiektu
opiekun, przełożony lub organizator spotkania sporządza listę osób mających kontakt z osobą potencjalnie
zarażoną i przekazuje ją Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
6. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zarażenie SARS-CoV-2, należy dokładnie zdezynfekować
wraz z powierzchniami dotykowymi (klamki, poręcze, uchwyty).

§6
Postępowanie z osobą z bliskiego kontaktu z osobą podejrzaną
o zakażenie lub zakażoną SARS-CoV-2
1. Za bliski kontakt uznaje się kontakt osoby zdiagnozowanej lub z objawami choroby COVID-19 z inną osobą
w odległości mniejszej niż 1,5 m przez ponad 15 minut bądź kontakt bezpośredni między nimi (np. podanie ręki).
2. Osoby z bliskiego kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie są powiadamiane przez właściwe jednostki/komórki
organizacyjnej o konieczności niezwłocznego udania się do domu celem przeprowadzenia 10-dniowej
samoobserwacji związanej z potencjalnie mogącym wystąpić zakażeniem oraz kontunuowania pracy w trybie
zdalnym.
3. W przypadku potwierdzenia zachorowania na COVID-19 osoby, która przebywała na terenie Uczelni
w ciągu 72 godzin przez rozpoznaniem, ustala się listę osób z bliskiego kontaktu i postępuje się w trybie
określonym w ust. 2, a następnie zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
§7
Rotacyjna praca zdalna
W celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania administracji Politechniki Śląskiej, a tym
samym uniknięcia przenoszenia się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zaleca się do odwołania wprowadzenie
w jednostkach/komórkach organizacyjnych rotacyjnego systemu pracy zdalnej, który minimalizowałby wspólne
przebywanie pracowników w pomieszczeniach służbowych. W tym celu kierownicy komórek/jednostek
organizacyjnych opracują harmonogramy naprzemiennej pracy stacjonarnej i pracy zdalnej dla podległych
pracowników.
§8
Status Zabezpieczeń
1. Wprowadza się następujące poziomy zagrożenia COVID-19 stosowane w obiektach Politechniki Śląskiej:
1) poziom zagrożenia 0 − kolor zielony, oznacza: brak ograniczeń, obowiązywanie podstawowych zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, funkcjonowanie Uczelni w tradycyjnym trybie,
2) poziom zagrożenia 1 − kolor żółty, oznacza: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych, pracę
świadczoną głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni,
3) poziom zagrożenia 2 − kolor pomarańczowy, oznacza: zaostrzony rygor sanitarny, pracę świadczoną
głównie zdalnie, zamknięcie Uczelni dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie
ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni,
4) poziom zagrożenia 3 − kolor czerwony, oznacza: sytuację kryzysową, funkcjonowanie Uczelni w formie
zdalnej, z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości pracy, wstrzymaną mobilność,
zakaz kwaterowania, kontakt zdalny.
2. Każdy obiekt (przy wejściu) zostanie oznakowany właściwym kolorem odpowiadającym poziomowi zagrożenia.
3. Rektor, uwzględniając sytuację epidemiczną w Uczelni, w szczególności liczbę zakażeń, aktualizuje poziom
zagrożenia COVID-19 w poszczególnych obiektach Politechniki Śląskiej odrębnie dla:
1) kampusów: Katowice, Rybnik, Zabrze, Gliwice,
2) wydziałów,
3) poszczególnych obiektów,
4) administracji rektorskiej i centralnej.
4. Bieżącą informację o statusie zagrożenia COVID-19 w Uczelni, a także szczegółowe informacje dla
poszczególnych grup wspólnoty akademickiej udostępnia się na stronie głównej Politechniki Śląskiej,
w zakładce „STATUS ZABEZPIECZEŃ COVID-19”.
§9
Dodatkowe informacje i przypomnienia
1. Tymczasowy użytkownik składa na portierni pisemne oświadczenie z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko,
numer telefonu).
2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Oświadczenia powinny być przechowywane
przez zarządcę budynku w przypadku wynajmującego przez okres trwania umowy, nie krócej jednak niż przez
okres 14 dni, a w przypadku innych osób przez okres 14 dni.

3. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z § 31 ust. 4 i 7 Regulaminu studiów:
1) w przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego student usprawiedliwia swoją nieobecność na
pierwszych zajęciach po powrocie na Uczelnię,
2) prowadzący zajęcia jest obowiązany zawiadomić pełnomocnika rektora ds. studenckich o nieusprawiedliwionej
nieobecności studenta na zajęciach w następujących sytuacjach:
a) student opuścił co najmniej 3-krotnie zajęcia i nie usprawiedliwił swojej nieobecności – jeżeli zajęcia
odbywają się co tydzień,
b) student opuścił co najmniej 2-krotnie zajęcia i nie usprawiedliwił swojej nieobecności – jeżeli zajęcia
odbywają się co dwa tygodnie,
w związku z powyższym zaleca się, aby student niewpuszczony do budynku powiadomił o zaistniałej
sytuacji (mailowo lub telefonicznie) pełnomocnika rektora ds. studenckich.
3) w przypadku stwierdzonego zachorowania na COVID-19 lub skierowania na kwarantannę student powinien
powiadomić o tym pełnomocnika rektora ds. studenckich niezwłocznie – zwłaszcza, jeżeli był obecny na
Uczelni w okresie do 14 dni przed stwierdzeniem zachorowania.
4. W przypadku objęcia powiatu lub miasta strefą żółtą lub czerwoną należy dodatkowo stosować się do
wprowadzonych obostrzeń krajowych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

................................................................
(imię i nazwisko)

................................................................
(telefon kontaktowy)

................................................................
(data)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2
podczas pobytu na terenie Politechniki Śląskiej.
Niniejszym oświadczam, że:
1) nie jestem i w ostatnim czasie (tj. 10 dni) nie byłam/byłem objęta/objęty kwarantanną lub nadzorem
epidemiologicznym,
2) w ciągu ostatnich 21 dni nie miałam/miałem kontaktu z osobą, która była objęta kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym lub wykazywała wyraźne objawy zarażenia SARS-CoV-2,
3) nie mam objawów sugerujących możliwość zachorowania na COVID-19, tj.:
a) nie jestem osłabiona/osłabiony,
b) nie kaszlę,
c) nie odczuwam bólów mięśniowych,
d) nie mam duszności,
e) nie mam zaburzeń węchu i smaku,
4) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.
W przypadku gdy zostanę objęta/objęty kwarantanną lub innym środkiem zapobiegawczym związanym z COVID-19
do 14 dni od czasu mojego pobytu na Politechnice Śląskiej poinformuję o tym fakcie zarządcę obiektu.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.

...............................................................
(podpis)

