
zał.2 do Komunikatu Rektora z dnia 06.09.2021 

 

Zasady  funkcjonowania Domów Studenckich UŁ w roku akademickim 2021/2022 

 

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

w przypadku niezapełnienia wszystkich miejsc istnieje możliwość ubiegania się o pokój 

jednoosobowy. 

2. Korzystanie z pokojów cichej nauki i pralni odbywać się będzie wyłącznie                                 

po uprzednim pisemnym zgłoszeniu w recepcji.  

3. Kuchnie są  udostępnione przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. 

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

nauki) nadal obowiązuje: 

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

i płyny dezynfekujące dostępne są przy recepcji, 

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

5. Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z administracją akademika. 

6. Zalecane jest śledzenie Komunikatów, Zarządzeń i Regulaminów zamieszczanych na 

stronie cos.uni.lodz.pl i sprawdzanie skrzynek mailowych obowiązujących na UŁ, będą 

tam wysyłane szczegółowe komunikaty, również dotyczące poszczególnych 

akademików. 

7. Na terenie budynku umieszczone są instrukcje: 

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

dystansu społecznego  

- zachowania się w przypadku podejrzenia zakażenia. 

8. W przypadku podejrzenia zakażeniem 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 : 

 

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 

zarażeniem koronawirusem są opisane w załączniku nr 3 do niniejszego Komunikatu Rektora. 

 

 

Annex 2 to the Rector’s Announcement of 06.09.2021 

 



Rules of functioning of the University of Lodz Dormitories in the academic year 

2021/2022 

9. Students/doctoral students are accommodated in double rooms, in case of not using all 

the places, it is possible to apply for a single room.  

10. The use of the quiet study rooms and the laundry room shall be possible only after prior 

written notification at the reception.  

11. Kitchens shall be made available in compliance with the rules of the sanitary regime. 

12. In public areas (corridors, kitchens, laundries, quiet study rooms) the following still 

applies: 

- obligation to wear face masks in such a way so as to cover mouth and nose at the same 

time; face masks and disinfecting liquids are available at the reception, 

- obligation to disinfect hands (liquid dispensers are also located at the reception). 

13. Contact via phone or e-mail with administration of a dormitory is preferable. 

14. Following Announcements, Regulations and Rules posted on the website cos.uni.lodz.p 

and checking e-mail boxes in force at the UL is recommended. It is there that detailed 

announcements pertaining to individual UL student dormitories will be sent. 

15. On the premises of the building there are instructions pertaining to: 

- hands hygiene, coughing and sneezing behaviour, keeping social distance 

- behaviour in the event of suspected infection.  

16. In the event of suspicion of infection or detection of a virus in a resident or employee, 

the procedures will be coordinated in agreement with the Sanitary Inspectorate 

(Sanepid), including quarantine of the entire building or its part. 

In order to minimize the risk of infection remember to: 

 

8. Cover your mouth and nose in public areas (kitchen, corridors, laundry room, 

study rooms, elevator) 

9. Get equipped with personal protection equipment (protective face masks, 

disposable gloves)  

10. Dispose of used face masks in the waste containers intended for this purpose.  

11. Remember to disinfect your hands. 

12. Keep social distance.  

13. Avoid close contact with ill people, especially those respiratory symptoms.  

14. Comply with all the Instructions, Announcements and Regulations of the 

University Authorities.  

 

Procedures to be followed in the event of disease symptoms, including suspected coronavirus 

infection, are described in Annex 3 to this Rector's Announcement. 

 
 

 

 


