Zalecenia Inspektoratu BHP dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące
w obiektach Politechniki Śląskiej

Zalecenia zostały sporządzone na podstawie zarządzeń JM Rektora, wytycznych i zaleceń wydanych
przez Państwową Inspekcję Pracy, organy państwowe i inne służby z zakresu zdrowia publicznego.
Zalecenia mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz studentów Politechniki
Śląskiej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
1. W obiektach Politechniki Śląskiej mogą przebywać osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Obsługa portierni ma prawo odmówić wstępu do obiektu osobie
przejawiającej objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności osobie o podwyższonej
temperaturze ciała tj. powyżej 37,1°C
2. W budynkach Politechniki Śląskiej nie mogą przebywać osoby chore, przebywające w domu
z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację, albo same objęte kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKTACH Politechniki Śląskiej
Użytkownik obiektu Politechniki Śląskiej poprzez wstęp do budynku akceptuje klauzulę dot. ochrony
danych osobowych, umożliwiającą zarządcy udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
i służbom porządkowym jego danych osobowych w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2.
1. W momencie wejścia do budynku oraz przebywania w pomieszczeniach wspólnych,
bez możliwości zachowania dystansu społecznego, każdy użytkownik musi mieć zasłonięte
usta i nos przy użyciu przyłbicy lub maseczki.
2. Po wejściu na teren obiektu, każdy użytkownik obiektu musi zdezynfekować dłonie oraz
poddać się pomiarowi temperatury. Osoby o podwyższonej temperaturze ciała (powyżej
37,1°C) nie zostaną wpuszczone na teren budynku. Pomiar temperatury w obiektach
Wydziału IŚiE odbywa się przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej (wejście A i C)
lub termometrem

(pozostałe

obiekty

Wydziału

tj.

Hala

Maszyn

Cieplnych,

Hala

Technologiczna, Budynek przy ul. Towarowej).
3. W budynku obowiązuje ruch prawostronny.
4. Na korytarzach oraz ciągach komunikacyjnych obowiązuje zakaz gromadzenia się
studentów.
5. Studenci oraz pracownicy zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od siebie
(zalecane minimum 1,5m).
6. Na drzwiach każdego z pomieszczeń jest umieszczona informacja dotycząca liczby osób
mogących korzystać z danego pomieszczenia (1 os./4m 2, nie więcej niż 35 osób w sali).
7. W salach dydaktycznych trzeba zajmować tylko miejsca wyznaczone.
8. Podczas zajęć laboratoryjnych należy zachować dystans, a jeśli jest niemożliwy zastosować
środki ochrony osobistej (osłona nosa i ust, zalecane są rękawiczki).
9. Każda osoba powinna korzystać z własnych narzędzi pracy. Przedmioty i urządzenia
używane wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe muszą zostać poddane
dezynfekcji.

10. Podczas przerw w zajęciach dydaktycznych oraz po ich zakończeniu należy otworzyć okna
w celu przewietrzenia sali.
11. Zaleca się częste mycie rąk mydłem (30s.). Na każdym piętrze znajduje się ogólnodostępna
toaleta, do suszenia rąk użyć ręcznika papierowego.
12. Na każdym piętrze znajduje się ogólnodostępny dozownik płynu dezynfekcyjnego. Zalecana
jest dezynfekcja (30s).
13. W obiektach PŚ obowiązuje harmonogram dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki,
uchwyty, poręcze, blaty, siedziska itp.)
14. Podczas pierwszych zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu prowadzący zbiera pisemne
oświadczenie studenta o stanie zdrowia i świadomości ryzyka zakażenia wirusem COVID-19
(Załącznik nr 1).
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UŻYTKOWNIKA OBIEKTU

1. W przypadku pojawienia się u użytkownika obiektu objawów sugerujących zakażenie COVID19, należy niezwłocznie odizolować taką osobę do odrębnego pomieszczenia oraz poinstruować
ją, aby skontaktowałą się z lekarzem POZ, bądź Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Izolatka
znajduje się w budynku A – pokój 119 oraz w budynku C – pokój 22.
2. O dalszym postepowaniu decyduje lekarz POZ, w razie konieczności w porozumieniu
z „Sanepidem”.
3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia użytkownika obiektu, należy wezwać pogotowie
ratunkowe celem przewiezienia go do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji
zostanie poinformowana powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
4. W przypadku pojawienia się podejrzenia zakażenia u któregokolwiek z użytkowników obiektu,
zostanie sporządzona (np. przez opiekuna, przełożonego lub organizatora spotkania) lista osób
mających

kontakt

z

osobą

potencjalnie

zarażoną

i

przekazana

Sanitarnej

Stacji

Epidemiologicznej.
5. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zarażenie COVID-19 zostanie dokładnie
zdezynfekowany wraz z powierzchniami dotykowymi (klamki, poręcze, uchwyty) przy
wykorzystaniu generatora ozonu i środków do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

Data

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19
podczas pobytu na terenie Politechniki Śląskiej,
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami zasad bezpieczeństwa epidemicznego
obowiązującymi na Politechnice Śląskiej i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Zdając sobie sprawę z zagrożenia epidemiologicznego oświadczam, że:
1. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do Politechniki Śląskiej w razie zakażenia
wirusem COVID-19 na terenie obiektu.
2. Nie jestem i w ostatnim czasie (tj. 10 dni), nie byłem/łam objęty/a kwarantanną lub
nadzorem epidemiologicznym.
3. W ciągu ostatnich 21 dni nie miałem/łam kontaktu z osobą, która była objęta kwarantanną,
nadzorem epidemiologicznym lub wykazywała wyraźne objawy zarażenia COVID-19
4. Nie mam objawów sugerujących możliwość zachorowania na COVID-19, tj.:
a) Nie jestem osłabiony/a,
b) Nie kaszlę,
c) Nie odczuwam bólów mięśniowych,
d) Nie mam duszności,
e) Nie mam zaburzeń węchu i zapachu,
5. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.

W przypadku, gdy zostanę objęty/a 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,
w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez
placówkę lub osoby trzecie.

