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Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 188  

Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r. 

 

Szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich 

 

1. Zasady ogólne: 

1) Każdy wchodzący do budynku domu studenckiego jest zobowiązany do dezynfekcji 

rąk środkiem dostępnym przy wejściu do budynku. 

2) Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek przestrzegania zasad dystansu społecznego, 

zachowywać 1,5 m odległości od innych osób oraz w szczególności unikać 

gromadzenia się. 

3) Wszyscy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, 

maski, maseczki, albo przyłbicy przy korzystaniu z przestrzeni wspólnej oraz 

poruszając się na terenie domu studenckiego. 

4) Zużyty sprzęt ochrony osobistej należy wrzucać do wyznaczonych do tego 

pojemników. 

5) Należy przestrzegać ograniczeń ilości osób w pomieszczeniach wspólnych. Stosować 

się do informacji umieszczonych na drzwiach pomieszczeń dotyczących ilości osób 

mogących w nich jednocześnie przebywać oraz godzin wyłączenia tych pomieszczeń  

z użytkowania ze względu na ich sprzątanie. 

6) Nie zaleca się korzystania z suszarek automatycznych do rąk w pomieszczeniach 

wspólnych. 

7) Mieszkańcy muszą przestrzegać zasad higieny, szczególnie podczas kaszlu i kichania 

zgodnie z zaleceniami wskazanymi w odrębnych instrukcjach. 

 

2. Zasady organizacyjne: 

1) Zakwaterowanie w domu studenckim osoby uprawnionej może odbyć się po 

wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny z administracją właściwego domu 

studenckiego drogą mailową lub telefoniczną. Numery telefonów znajdują się na 

stronie Działu Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich. 

2) Zakwaterowanie możliwe jest w dniach od 28.09 do 03.10.2020r. w godzinach  

10.00-18.00 oraz 4.10.2020r. w godzinach 8.00-15.00. Wyjątkowo w Domu 

Studenckim nr 9 z uwagi na trwające prace remontowe zakwaterowanie możliwe jest 

od dnia 30.09 do 4.10.2020 r. w tych samych godzinach. 

3) W wyznaczonej dacie i godzinie kwaterować się może nie więcej niż 5 osób 

jednocześnie. W celu usprawnienia zakwaterowania, osoba kwaterująca się może 

wejść z jedną osobą  towarzyszącą.  Maksymalny czas pobytu osoby towarzyszącej 

ogranicza się do 1 godziny. Osoba towarzysząca zobowiązana jest pozostawić swoje 

dane kontaktowe w administracji lub recepcji obiektu. 

4) W pokoju w domu studenckim nie mogą być zakwaterowane więcej niż dwie osoby, 

nie dotyczy to osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. 

5) Zaleca się przywóz własnej pościeli, koców, kołder, poduszek  co wpłynie na 

skrócenie czasu zakwaterowania. Zalecenie nie dotyczy studentów obcokrajowców. 

6) Każdy z mieszkańców otrzyma własny klucz do pokoju. 

7) Sprawy z administracją lub recepcją domu studenckiego należy załatwiać poprzez 

kontakt mailowy lub telefoniczny.  

8) Na terenie domów studenckich obowiązuje zakaz odwiedzin oraz zgromadzeń. 

9) Każdorazowy nocleg poza terenem domu studenckiego należy zgłosić administracji. 

10) Pomieszczenia typu świetlice, sale TV oraz nauki pozostają nieczynne. 
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11) W okresie zagrożenia epidemiologicznego recepcja nie przyjmuje przesyłek 

pocztowych i kurierskich imiennych. 

12) Osoby chcące korzystać z pralni i suszarni muszą dokonać zapisu na termin w recepcji 

domu studenckiego.  

      

3. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia 

koronawirusem: 

1) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie o tym powiadomić telefonicznie administrację 

lub recepcję. Konieczne jest powstrzymanie się od przemieszczania po częściach 

wspólnych budynku. Należy bezwzględnie stosować się do wydawanych instrukcji  

i poleceń. 

2) Osoba, o której mowa w pkt. 1, powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym 

zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, 

poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie numeru 999 albo 

112. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu 

(izolatce). 

3) Należy niezwłocznie zgłosić kierownikowi domu studenckiego lub innej 

upoważnionej osobie obszar, w jakim poruszała się i przebywała osoba, u której 

zauważono objawy sugerujące zakażenie koronawirusem. 

4) Kierownik domu studenckiego ustala (jeśli to możliwe) listę osób obecnych w tym 

samym czasie w części lub częściach budynku, w których przebywała zakażona osoba 

i wdraża stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych  

na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/

