ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W UCZELNI W CZASIE PANDEMII COVID-19
1.
Na Uczelnię ma wstęp wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną,
która nie przebywała w bezpośrednim kontakcie z osobą zarażoną COVID-19, nie objęta
kwarantanną/izolacją domową.
2.
Wchodząc na teren Uczelni każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji dłoni płynem na bazie
min. 70% alkoholu, znajdującym się przy wejściu do holu głównego oraz przy wejściach z garażu
podziemnego.
3.

Podczas pobytu w Uczelni należy:
-

zakrywać usta i nos maseczką;

-

ograniczać kontakty osobiste pomiędzy innymi osobami i zachować wymagany dystans (co
najmniej 1,5 m), o ile to możliwe, także podczas zajęć;

-

regularnie myć i dezynfekować ręce, korzystając z dozowników umieszczonych w wielu
miejscach Uczelni;
nie korzystać z wind, o ile nie jest to konieczne ze względu na stan zdrowia (w takim przypadku
w windzie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, zachowujące wymagany dystans 1,5 m);

-

4.

Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć należy przewietrzyć salę.

6.
Przebywanie studentów na terenie kampusu Uczelni ogranicza się wyłącznie do udziału w
obowiązkowych zajęciach, pobytu w bibliotece (www.vistula.edu.pl/student/biblioteka) oraz do
przypadków indywidualnych, wymagających bezpośredniego kontaktu studentów z pracownikami
Uczelni.
8.
W przypadku wystąpienia u studenta objawów zakażenia COVID-19, powinien on zostać w
domu oraz poinformować o tym fakcie służby medyczne (lekarza pierwszego kontaktu), ew.
skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (22 2500 115). W przypadku
wysłania na kwarantannę/izolację domową, zobowiązany jest zawiadomić Uczelnię
(m.jasinski@vistula.edu.pl oraz rektorat@vistula.edu.pl lub rektorat.sgtih@vistula.edu.pl).

RULES OF SAFETY AT THE UNIVERSITY DURING COVID-19 PANDEMIC
1.
Only a healthy person, without symptoms suggesting an infectious disease, who has not been
in direct contact with a person infected with COVID-19, is not under quarantine/ home isolation, may
enter the University.

2.
When entering the University premises, each person is obliged to disinfect the hands with
liquid based on min. 70% alcohol, located at the entrance to the main hall and at the entrances from
the underground garage.
3.

During your stay at the University you should:

-

cover your mouth and nose with a mask;
limit personal contacts between other people and keep the required distance (at least 1.5 m),
if possible, also during classes;
regularly wash and disinfect your hands, using dispensers located in many places at the
University;
not use the lifts, unless it is necessary for health reasons (in this case, maximum 2 people can
stay in the lift, keeping the required distance of 1.5 m);

-

4.

Before each class, ventilate the room.

6.
The stay of students on the University campus is limited only to situations resulting from
participation in compulsory classes, visits to the library (www.vistula.edu.pl/en/students/library ) and
to individual cases requiring direct contact between students and University employees (after prior
appointment by phone or via e-mail).
8.
If a student develops symptoms of COVID-19 infection, he or she should stay at home and
inform the medical services (GP) about this fact. You can also call theTelephone Patient Information
(800-190-590) where you will get information how to deal with suspected coronavirus
infection. If sent to quarantine/ home isolation, each student is obliged to notify the University
(m.jasinski@vistula.edu.pl and rektorat@vistula.edu.pl or rektorat.sgtih@vistula.edu.pl)..

