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Zasady funkcjonowania Domów Studenckich UŁ w roku akademickim 2020/2021 

1. W domach studenckich mogą być zakwaterowane osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.  

2. Studentów/doktorantów/słuchaczy kwateruje się w pokojach dwuosobowych, 

w przypadku niezapełnienia wszystkich miejsc istnieje możliwość ubiegania się o pokój 

jednoosobowy. 

3. Do odwołania z użytku będą wyłączone: siłownie, sale telewizyjne. 

4. Do odwołania obowiązuje zakaz: przebywania na terenie akademika osób 

niezakwaterowanych, organizowania spotkań i zgromadzeń, przyjmowania gości 

(nawet studentów zakwaterowanych w innych akademikach). 

5. Do odwołania funkcjonuje zakaz kwaterowania doraźnego/krótkotrwałego. 

6. Korzystanie z pokojów cichej nauki i pralni odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim 

pisemnym zgłoszeniu w recepcji. W tych pomieszczeniach może przebywać tylko 1 

osoba. 

7. Kuchnie będą udostępnione wyłącznie z możliwością przebywania w nich pojedynczo. 

8. W pomieszczeniach ogólnodostępnych (korytarze, kuchnie, pralnie, pokoje cichej 

nauki) nadal obowiązuje: 

- nakaz noszenia maseczek, w taki sposób, aby jednocześnie zakryć nos i usta (Uczelnia 

umieści na parterze maseczkomaty), 

- nakaz dezynfekcji rąk (dozowniki z płynem także są umieszczone przy recepcji). 

9. Zalecane jest niekorzystanie z wind. Wyjątkiem są szczególnie uzasadnione sytuacje. 

Wówczas korzystać z windy może wyłącznie 1 osoba. 

10. Preferowany jest kontakt z administracją poprzez telefon lub maila. 

11. Zalecane jest śledzenie komunikatów, zarządzeń i regulaminów zamieszczanych na 

stronie cos.uni.lodz.pl oraz sprawdzanie skrzynek mailowych obowiązujących na UŁ. 

Będą tam wysyłane szczegółowe komunikaty, dotyczące także poszczególnych 

akademików. 

12. Na terenie budynku umieszczone będą instrukcje: 

- dotyczące higieny rąk, zachowania się podczas kaszlu i kichania, zachowania dystansu 

społecznego (w kilku językach), 

- zachowania się w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

13. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub wykrycia u mieszkańca lub 

pracownika wirusa, procedury postepowania będą koordynowane 

w porozumieniu z sanepidem, włączając w to także objęcie kwarantanną całego 

budynku lub jego części. 

 
 
 
 



W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia pamiętaj o następujących zasadach: 
 

1. Zakrywaniu ust i nosa w pomieszczeniach ogólnodostępnych (kuchnia, pokoje 
nauki, korytarze, pralnia, winda). 

2. Zaopatrzeniu we własne środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki 
jednorazowe). 

3. Zużyte maseczki wyrzucaj do pojemników na śmieci do tego przeznaczonych. 
4. Pamiętaj o dezynfekcji rąk. 
5. Zachowaj dystans społeczny. 
6. Unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony 

układu oddechowego. 
7. Stosuj się do wszystkich instrukcji, komunikatów i zarządzeń Władz Uczelni. 

 
Procedury postępowania w razie wystąpienia objawów chorobowych, w tym podejrzenia 

zarażenia koronawirusem są opisane w załączniku nr 5 do Komunikatu Rektora z 1.10.2020 r. 

 

 

 


