
 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W okresie od 2 września 2020 roku do odwołania wprowadza się procedurę zakwaterowania w domach studenckich 
Politechniki Śląskiej określoną niniejszym zarządzeniem. 

§ 2 
1. Prawo do zakwaterowania w domu studenckim przysługuje studentom Politechniki Śląskiej oraz innym 

osobom. 

2. Przed zakwaterowaniem każda osoba jest zobowiązana do poddania się obowiązkowemu mierzeniu 
temperatury ciała przy użyciu termometru bezkontaktowego. Osoba dokonująca pomiaru temperatury powinna 
być zaopatrzona w rękawiczki i maseczkę ochronną oraz powinna zachować bezpieczną odległość. Wskazanie 
temperatury poniżej 37,2°C zezwala na przyjęcie do domu studenckiego. W razie wątpliwości pomiar 
temperatury jest wykonywany 3-krotnie. 

3. Osoba kwaterowana jest zobowiązana do stosowania środka ochrony indywidualnej w postaci maseczki 
zakrywającej nos i usta.  

4. Osoba kwaterowana składa oświadczenie potwierdzające, że: 

1) nie ma objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, 

2) w ciągu 14 dni nie miała kontaktu z osobą, u której stwierdzono chorobę COVID-19, 

3) w ciągu 14 dni nie przebywała na kwarantannie w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. 

§ 3 
1. Osoba zakwaterowana jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich reguł bezpieczeństwa wynikających 

ze stanu epidemii związanego z COVID-19, w tym zakazu grupowania się w pomieszczeniach wspólnego 
użytku, np. kuchni, korytarzu itd. Ponadto powinna regularnie monitorować temperaturę ciała, a w przypadku 
stwierdzenia jej wzrostu lub wystąpienia innych objawów mogących świadczyć o zakażeniu się patogenem, do 
niezwłocznego poinformowania kierownictwa lub obsługi domu studenckiego. 

2. Podczas pobytu w pomieszczeniach wspólnych domu studenckiego należy stosować środek ochrony 
indywidualnej w postaci maseczki. 

3. Zaleca się kwaterowanie osób pojedynczo. Dopuszcza się kwaterowanie większej liczby osób w pokojach 
wieloosobowych za ich pisemną zgodą. 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania gości z zewnątrz. 

5. Kierownik domu studenckiego sporządza listę osób do zakwaterowania w danym domu studenckim i przekazuje 
ją do decyzji prorektora ds. infrastruktury i promocji.  



 

 

§ 4 
Traci moc zarządzenie nr 107/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie procedury 
zakwaterowania studenta w domu studenckim (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 430). 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 

…………………………………. , dnia …………………………….. 
  (miejscowość)  (data) 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na zakwaterowanie mnie wspólnie z ..........................................................................................  
 (imię i nazwisko) 

w pokoju wieloosobowym Domu Studenckiego  ........................................................................... za zgodą tej osoby. 
 (nazwa domu studenckiego) 

Jestem świadomy(-ma) ewentualnego zagrożenia związanego z zarażeniem się koronawirusem w związku 
z przebywaniem z inną osobą w tym samym pomieszczeniu i biorę za to pełną odpowiedzialność. 

Podpisy osób: 

1) ……………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 

2) ……………………………………………. 
 (imię i nazwisko) 


