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Wymagania dotyczące bezpiecznych warunków funkcjonowania domów studenckich 

 

1. Na terenie domów studenckich należy stosować wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Należy do minimum ograniczyć kontakt pomiędzy osobami korzystającymi z domów 

studenckich. 

3. Ogranicza się liczbę osób korzystających ze wspólnych obszarów, służących do celów 

sanitarno-higienicznych, sal telewizyjnych, cichej nauki, wypoczynku lub rekreacji, 

kuchni, pralni. Administrujący obiektem umieszcza przed wejściem do pomieszczeń 

informację o ilości osób mogących jednorazowo przebywać w pomieszczeniu przy 

założeniu zachowania 1,5m dystansu (nie mniej niż 2,25m
2
 na jedną osobę). 

4. W celu maksymalnego ograniczenia kontaktu między osobami korzystającymi z pobytu 

w domach studenckich, zaleca się umieszczenie osób w pokojach jednoosobowo z 

dostępem do węzła sanitarnego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość 

zakwaterowania dwóch osób w jednym pomieszczeniu (np. gdy osoby te stale lub czasowo 

wspólnie zamieszkiwały poza domem studenckim). 

5. Domy studenckie wyposaża się w ogólnodostępne środki do dezynfekcji (płyny 

dezynfekcyjne, mydło). 

6. Osoby zakwaterowane w domach studenckich zobowiązane są posiadać własne środki 

ochrony indywidualnej i środki dezynfekujące, w ilości umożliwiającej funkcjonowanie 

w domu studenckim i otoczeniu uniwersyteckim. 

7. W widocznych miejscach wywiesza się informację o konieczności ścisłego przestrzegania 

określonych zasad dotyczących higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania 

dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami 

chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ogólnodostępnych wywiesza się instrukcję 

dotyczącą mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję 

dezynfekcji rąk. 

9. W widocznym miejscu umieszcza się numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej i służb medycznych. 

10. Kierownicy obiektów są zobowiązani do bieżącego monitorowania prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykanych – wind, poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów 

w pomieszczeniach kuchennych. Obowiązek dezynfekowania powierzchni dotykanych 

rozszerza się na korzystających studentów. 

11. W domach studenckich należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie wyposażone 

w środki ochrony indywidualnej oraz płyny dezynfekujące, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, do czasu 

zorganizowania transportu do domu lub podmiotu leczniczego. 

12. Pracownikom domów studenckich zapewnia się dostęp do środków ochrony indywidualnej 

(maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. 


