
1 

 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI W WARSZAWIE 

z dnia 22 września 2020 r. 

 

w sprawie zasad bezpieczeństwa w Uczelni w roku akademickim 2020/2021 w związku z 

pandemią wirusa SARS-CoV-2 

 

na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 2 Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji zarządza się co następuje. 

 

§ 1. 

1. Niniejsze zasady obowiązują pracowników i studentów Uczelni. 

2. Każdy pracownik i student Uczelni ma obowiązek wypełnić oświadczenie, którego wzór stanowi      

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wypełnione oświadczenie należy złożyć w dziekanacie do dnia 7 października 2020 r. 

4. Każdy pracownik i student jest zobowiązany zapoznać się z wytycznymi środowiskowymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie internetowej: 

 a) https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-

przywracaniem-dzialalnosci-uczelni, 

 b) https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-

organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach 

- oraz stosować się do zawartych tam zasad. 

 

§ 2. 

1. Na terenie Uczelni mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe.  

2. W przypadku zaobserwowania u siebie następujących objawów: podwyższona temperatura 

(ponad 37oC), kaszel, uczucie duszności, trudności w nabraniu powietrza, utrata węchu lub utrata 

smaku należy: 

a) jeżeli objawy pojawiły się w czasie przebywania poza Uczelnią:  powstrzymać się od 

udziału w zajęciach, zapoznać się z wytycznymi zamieszonymi na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa i postępować zgodnie z 

umieszczonymi tam instrukcjami, 

 b) jeżeli objawy pojawiły się w czasie przebywania na terenie Uczelni: niezwłocznie 

poinformować o tym prowadzącego zajęcia lub bezpośredniego przełożonego, a w ich braku innego 

pracownika Uczelni. Gdy stan zdrowia osoby zgłaszającej jest niepokojący wzywa się pogotowie 

ratunkowe. Jeżeli osoba zgłaszająca czuje się dobrze powinna udać się do domu środkiem 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa
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transportu indywidualnego, zapoznać się z wytycznymi zamieszonymi na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa i postępować zgodnie z 

umieszczonymi tam instrukcjami. 

 

§ 3. 

1. Na terenie Uczelni nie mogą przebywać: 

a) osoby mające objawy, o których mowa w § 2 ust. 2,  

b) osoby będące nosicielami wirusa SARS-CoV-2, 

c) osoby objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, 

d) osoby mieszkające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach 

domowych, 

e) osoby, które miały kontakt z osobami będącymi nosicielami wirusa SARS-CoV-2. 

2. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia mogą przebywać jedynie studenci 

przypisani do grupy oraz osoba prowadząca. 

3. Podczas zajęć należy korzystać, o ile to możliwe, z własnych przyborów i przedmiotów 

potrzebnych podczas zajęć. 

 

§ 4. 

1. Pracownicy i studenci są zobowiązani, w czasie przebywania na terenie Uczelni, do zachowania 

dystansu od drugiej osoby. 

2. Pracownicy i studenci są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa w czasie przebywania w 

pomieszczeniach na terenie Uczelni. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli utrzymany jest dystans, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Pracownicy i studenci są zobowiązani do częstego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem przez co 

najmniej 30 sekund oraz do dezynfekcji rąk. 

 

§ 5. 

1. Drzwi do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń powinny być otwarte, o ile nie zaburzy to 

prawidłowości procesu dydaktycznego. 

2. Sale dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone. Każdy prowadzący jest zobowiązany 

wywietrzyć salę przed rozpoczęciem zajęć. 

3. Powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie dezynfekowane.  

 

§ 6. 
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1. Pracownicy i studenci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Uczelni w przypadku 

zarażenia się wirusem,  objęciu ich kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

2. Nieobecność w pracy lub na zajęciach spowodowana okolicznościami, o których mowa w ust. 1, 

będzie usprawiedliwiona po dostarczeniu odpowiednich dokumentów. 

 

§ 7. 

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do końca roku akademickiego 2020/2021. 

 

 

 

 

 

       

  Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji 

 

          prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski 
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Załącznik nr 1 

 

…………………………………… 

Imię i nazwisko                         Warszawa, dnia …………….2020 r.  

 

……………………………… 
numer albumu lub PESEL 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że: 

1) nie jestem nosicielem wirusa SARS-CoV-2, 

2) w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie 

wirusem SARS CoV-2, odbywającą kwarantannę lub będącą w izolacji w warunkach 

domowych, 

3) ani ja, ani żadna z osób, z którymi zamieszkuję nie jest objęta kwarantanną ani izolacją w 

warunkach domowych, 

4) nie mam żadnego z następujących objawów: podwyższona temperatura (ponad 37oC), 

kaszel, uczucie duszności, trudności w nabraniu powietrza, utrata węchu lub utrata smaku, 

5) zapoznałem/łam się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi 

zachowania zasad bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi Uczelni w tym zakresie i 

zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Uczelnię* w przypadku: 

1) zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, 

2) objęcia kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych mnie lub osoby, z którą 

zamieszkuję, 

3) kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, 

4) wystąpienia u mnie jednego z następujących objawów: podwyższona temperatura (ponad 

37oC), kaszel, uczucie duszności, trudności w nabraniu powietrza, utrata węchu lub utrata 

smaku, 

 

…………………………… 

 podpis 

*tel.: …………………. 

Email: ………………………. 


