ZARZĄDZENIE NR 03/05/2020
Rektora
VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie: wznowienia zajęć w siedzibie Uczelni semestrze letnim 2019/2020
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 85 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 904 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020
r. poz. 911) oraz Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności
uczelni, zarządzam, co następuje:

1.
2.
3.
4.

§ 1.
Z dniem 01 czerwca 2020 r. wznowione zostają zajęcia w siedzibie VIAMODA Szkoły Wyższej
w Warszawie.
Wznowienie dotyczy wyłącznie zajęć nierealizowanych w trybie on-line lub tej części zajęć, które
wymagają osobistego kontaktu z wykładowcami.
Zajęcia realizowane dotąd on-line, w przypadku których osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się
jest możliwe do uzyskania w trybie zdalnym, będą do końca semestru odbywały się w tym trybie.
Zajęcia będą odbywały się w podziale na dni on-line i dni z zajęciami kontaktowymi według
harmonogramu przygotowanego przez Biuro Obsługi Studenta.

§ 2.
1. Uczestnicy zajęć na terenie Uczelni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania Warunków realizacji
zajęć i korzystania z infrastruktury VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie w okresie 01.06.30.09.2020 r., które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ze względu na nadal istniejące zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ostateczną
decyzję o uczestnictwie w zajęciach na terenie Uczelni podejmuje każdorazowo ich uczestnik.
3. Studenci i słuchacze nieobecni na zajęciach zobowiązani są do ich zaliczenia w formie ustalonej
przez prowadzącego.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie

/-/ dr Piotr Stefaniuk
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 03/05/2020

Warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie
w okresie 01.06.-30.09.2020 r.

Mając na względzie bezpieczeństwo studentów, słuchaczy i pracowników VIAMODA Szkoły Wyższej
w Warszawie, w związku z nadal istniejącym ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
w okresie 01.06-30.09.2020 r. na terenie Uczelni obowiązują szczególne środki ostrożności.
1. Na terenie Uczelni, zarówno w przypadku uczestnictwa w zajęciach, jak i indywidualnego korzystania
z infrastruktury, mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby infekcyjnej dróg
oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni itp.), nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych, ani nieprzebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach
domowych.
2. Przebywając na terenie Uczelni należy zachować dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5 metra
od drugiej osoby, oraz mieć osłonięte usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku,
przyłbica).
3. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia studenci/słuchacze mogą
spożywać przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami.
4. W salach należy zajmować wyłącznie wyznaczone miejsca w taki sposób, aby pomiędzy osobami
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.
5. W przypadku niewyznaczonych miejsc obowiązuje zasada – jeden student/słuchacz przy jednym
stanowisku pracy/stole.
6. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy powinni dokładnie umyć ręce wodą
z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki (obligatoryjne jest korzystanie ze sprzętu
komputerowego w rękawiczkach).
7. Uczelnia zapewnia w salach dydaktycznych oraz toaletach preparat do dezynfekcji.
8. Sale dydaktyczne i toalety winny być regularnie wietrzone oraz będą codziennie dezynfekowane,
w szczególności powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki światła, klawiatury, myszki, poręcze,
uchwyty, oparcia krzeseł oraz powierzchnie płaskie.
9. Drzwi do sal, w których odbywają się zajęcia, będą otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba
było ich otwierać.
10. W toaletach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem
odkażającym instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
11. W budynku wyznaczone jest pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych i, zachowując odpowiednie odstępy, poczekać do czasu zorganizowania transportu
indywidualnego do domu.
12. Do odwołania wszystkie sprawy studenckie będą załatwiane zdalnie, a przebywanie na terenie
Uczelni ogranicza się jedynie do wyznaczonych zajęć lub indywidualnie ustalonego korzystania z jej
infrastruktury.
13. Zobowiązuje się studentów do unikania tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie
i po zajęciach. W tym celu na zajęcia należy wchodzić w odpowiednich odstępach czasowych
w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób.
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u studenta, słuchacza lub pracownika
1. Uczelnia zastrzega sobie prawo zmierzenia temperatury osoby wchodzącej na jej teren.
Przekroczenie temperatury 37,5 st. C oznacza niemożność uczestniczenia w zajęciach
i indywidualnego korzystania z infrastruktury Uczelni. Odmowa wykonania pomiaru skutkuje
wykluczeniem z możliwości wejścia na Uczelnię.
2. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć go
od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
3. W przypadku, gdy stan zdrowia uczestnika zajęć nie wymaga pomocy, powinien udać się do domu
transportem indywidualnym i skorzystać z teleporady medycznej.
4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem
przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,
należy niezwłocznie obszar, w którym poruszała się osoba, poddać gruntownemu sprzątaniu,
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz stosować się do zaleceń
państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury,
biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w obiekcie, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia
epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
7. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra
Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa związanych
z COVID-19.
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