
POLITECHNIKA  WARSZAWSKA 

FILIA  W  PŁOCKU 

 

Zarządzenie nr 4/2020 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie przygotowania obiektów uczelni do funkcjonowania w warunkach 

częściowego przywracania działalności dydaktycznej 

 

Na podstawie zarządzenia nr 32/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej  

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań 

związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki 

Warszawskiej oraz zarządzenia nr 33/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 

2020 r. w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym 

przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Mierzenie temperatury ciała osób wchodzących do budynków uczelni – osoby o 

podwyższonej temperaturze lub odmawiające poddania się badaniu nie będą miały 

możliwości wejścia do budynku. 

2. Ograniczenie liczby osób przebywających na terenie uczelni – prawo wstępu mają 

studenci odbywający zgodnie z rozkładem zajęcia dydaktyczne w formie bezpośredniej, 

bądź uczestniczący w konsultacjach związanych z realizacją pracy dyplomowej, po 

wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z kierującym pracą oraz studenci i doktoranci 

załatwiający sprawy formalne związane z przebiegiem studiów, bądź procesem 

dyplomowania wyłącznie w celu złożenia dokumentów do skrzynki podawczej. 

3. Informowanie wchodzących do obiektów uczelni o obowiązku dezynfekcji rąk i 

używania środków ochrony osobistej, tj. maseczek i rękawiczek. 

4. Umieszczenie przy wejściach do budynków urządzeń do dezynfekcji rąk. 
5. Umieszczenie przy portierni GG skrzynki podawczej do składania przez studentów 

dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub procesem dyplomowania. 

6. Czyszczenie i dezynfekcję budynków uczelnianych, korytarzy, sal dydaktycznych, 

klimatyzatorów, urządzeń sanitarnych i powierzchni dotykanych przez wiele osób 

(poręcze, stoły, ławki, klamki drzwi i okien, przyciski wind itp.). 
7. Promowanie częstego mycia rąk poprzez wywieszanie instrukcji mycia rąk i utrzymania 

higieny w pomieszczeniach sanitarnych. 

8. Umieszczenie na drzwiach wejściowych do toalet informacji na temat maksymalnej 

liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz (połowa liczby toalet). 

9. Wprowadzenie obowiązku sprzątania toalet co godzinę. 
10. Wyposażenie toalet, oprócz mydła i ręczników jednorazowych, w  bieżąco uzupełniany 

przez personel sprzątający płyn do dezynfekcji rąk. 



11. Ograniczenie liczby krzeseł i ławek na korytarzach zapewniające zachowanie odległości 

pomiędzy nimi wynoszącej min. 1,5 metra (poprzez usunięcie lub oznaczenie i 

uniemożliwienie korzystania). 
12. Umieszczenie przy windach informacji o zasadach korzystania z windy tylko przez 

osoby niepełnosprawne. 

13. Umieszczenie na drzwiach wejściowych do wytypowanych do realizacji zajęć sal 

informacji o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali. 

14. Usunięcie ze wskazanych do realizacji zajęć sal nadmiaru krzeseł, których liczba w 

pomieszczeniu przekracza dopuszczalną liczbę studentów uczestniczących w zajęciach. 

15. Zapewnienie środków dezynfekujących do rąk, rękawic ochronnych, przyłbic, 

fartuchów itp. środków ochronnych i zabezpieczających w każdym użytkowanym 

pomieszczeniu dydaktycznym. 

16. Wskazanie i oznaczenie miejsc pobierania rękawiczek i maseczek oraz specjalnego 

kosza na zużyte środki ochrony osobistej. 

17. Utworzenie i/lub aktualizacja listy kontaktów w nagłych wypadkach i umieszczenie ich 

przy apteczkach pierwszej pomocy w pomieszczeniach dydaktycznych, laboratoriach i 

pracowniach, w których realizowane są zajęcia. 

 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 1/2020 Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku z 

dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Politechnice Warszawskiej Filii w 

Płocku w okresie od 16 marca do 14 kwietnia 2020 r. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 

 


