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Zasady kwaterowania w domach studenckich UAM i korzystania z domów studenckich 

UAM w okresie obowiązywania stanu epidemii 
 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków, studentom, uczestnikom studiów 

doktoranckich, doktorantom szkół doktorskich oraz pracownikom przebywającym na terenie 

domu studenckiego, wprowadza się następujące Zasady kwaterowania w domach 

studenckich UAM i korzystania z domów studenckich UAM w okresie obowiązywania stanu 

epidemii, które w istotny sposób powinny ograniczyć ryzyko zachorowania i przenoszenia 

COVID-19: 

 

1. Zakwaterowanie. 

Zakwaterowanie w domu studenckim odbywa się wyłącznie na podstawie otrzymanego 

przydziału miejsca w domu studenckim. Administracje domów studenckich weryfikują 

uzyskany przydział w systemie USOS. 

W trakcie kwaterowania oraz w miesiącu październiku br. nie będą dokonywane 

zamiany miejsc między domami studenckimi. 

 

2. Termin kwaterowania. 

Osoba, która otrzymała przydział miejsca w danym domu studenckim jest zobowiązana 

do telefonicznego lub e-mailowego powiadomienia administracji domu studenckiego  

o planowanym terminie przyjazdu do domu studenckiego w celu zakwaterowania. 

Osoba, która zgłosi się do zakwaterowania bez uprzedniego powiadomienia lub w 

terminie innym niż zadeklarowany, będzie zakwaterowana w ostatniej kolejności  

z uwzględnieniem godzin pracy administracji domu studenckiego tj. od 7:30 do 18:00. 

 

3. Procedury związane z zakwaterowaniem. 

1) Osoba, która otrzymała przydział miejsca w domu studenckim we wskazanym przez 

siebie dniu, zgłasza się w administracji domu studenckiego, w którym otrzymała 

miejsce, w celu dokonania zakwaterowania. 

2) Osoba, która otrzymała przydział miejsca w domu studenckim u której występują 

objawy chorobowe (w szczególności gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności  

i kłopoty z oddychaniem) nie bierze udziału w procesie kwaterowania (administracja 

domu studenckiego może odmówić zakwaterowania takiej osoby). Osoba ta, po 

ustaniu objawów chorobowych, powinna skontaktować się z administracją domu 

studenckiego, w którym zostało przyznane jej miejsce w celu ustalenia 

indywidualnego terminu zakwaterowania.  

3) W czasie dokonywania czynności kwaterowania, osoba, która otrzymała przydział 

miejsca w domu studenckim jest zobowiązana do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego, że zapoznała się z Zasadami kwaterowania w domach 

studenckich UAM i korzystania z domów studenckich UAM w okresie obowiązywania 

epidemii i zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania ich postanowień. 

Po złożeniu ww. oświadczenia osoba, która otrzymała przydział miejsca w domu 

studenckim otrzymuje w administracji domu studenckiego klucz do pokoju oraz kartę 

mieszkańca. 
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4. Kontakt z administracją domu studenckiego. 

Jeżeli charakter sprawy nie wymaga osobistego kontaktu z pracownikami administracji 

domu studenckiego, mieszkańcy są zobowiązani do kontaktu e-mailowego lub 

telefonicznego. W przypadku osobistego kontaktu z pracownikami domu studenckiego 

mieszkańcy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. 

 

5. Ograniczenie wstępu do domu studenckiego, odwiedziny. 

1) Na teren domu studenckiego może wejść: 

a) osoba, która jest mieszkańcem domu studenckiego; 

b) osoba, która otrzymała przydział miejsca w danym domu studenckim oraz 

wyłącznie na czas wnoszenia rzeczy osobistych mieszkańca – jedna osoba 

towarzysząca; 

c) osoby niebędące mieszkańcami, które z własnej woli, bez wezwania, okażą 

pracownikowi domu studenckiego dokument potwierdzający szczepienie  

tj. Unijny Certyfikat COVID lub zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19. 

2) Na teren domu studenckiego nie mogą wejść osoby niebędące mieszkańcami,  

u których zostanie stwierdzona podwyższona temperatura ciała (powyżej 38°C). 

3) W przypadku  wzrostu zagrożenia epidemicznego, mogą być wprowadzone dalej 

idące ograniczenia dotyczące wstępu osób niezakwaterowanych na teren domu 

studenckiego. 

 

6. Zasady korzystania z domów studenckich. 

1) Osoby przebywające na terenie domu studenckiego są zobowiązane do: 

a) przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii; 

b) zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych (w szczególności w 

ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, windach, w pomieszczeniach 

wspólnych itp.); 

c) zachowania bezpiecznego dystansu społecznego między osobami 

(rekomendowane minimum 1,5 m. odległości); 

d) dezynfekowania rąk przy użyciu środków dezynfekujących, w szczególności 

przy wejściu do budynku. 

2) W pomieszczeniach wspólnych, w tym samym czasie, może przebywać: 

a) w kuchni – nie więcej niż 4 osoby, 

b) w pralni – nie więcej niż 2 osoby, 

c) w windzie – nie więcej niż 50% dopuszczonej ilości osób korzystających  

z windy, 

d) w sali telewizyjnej, konferencyjnej oraz w pokojach nauki – nie więcej niż 75% 

miejsc (konieczność zachowania dystansu społecznego minimum  

1,5 m. odległości), 

e) w pokojach mieszkalnych – nie więcej niż 2 gości, 

f) w siłowni: 

 dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów, tj. nie 

więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni, 

 utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy osobami 

korzystającymi z siłowni, 
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 rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach  

od siebie (przynajmniej 1,5 m) i wyłączenie z użytkowania sprzętu, który 

przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości, 

 wietrzenie pomieszczeń siłowni (rekomendowane są co najmniej 15 

minutowe przerwy między grupami ćwiczącymi przeznaczone na 

wietrzenie), 

 dezynfekcja, przez prowadzącego zajęcia, każdego urządzenia 

wykorzystywanego przez użytkowników po każdym zakończonym 

ćwiczeniu. 

3) Kierownik administracji domu studenckiego/osiedla studenckiego biorąc pod uwagę 

możliwości lokalowe domu studenckiego (w szczególności powierzchnię użytkową 

danych pomieszczeń) może postanowić, że w tym samym czasie w danych 

pomieszczeniach może przebywać mniejsza liczba osób, niż określona w pkt 2. 

 

7. Instrukcje i informacje wywieszane w domu studenckim. 

Osoby przebywające w domach studenckich są zobowiązane przestrzegać 

umieszczonych przez administrację obiektu w widocznych miejscach zaleceń (w języku 

polskim i angielskim): 

1) o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny rąk, 

ochrony podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, 

bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi (w szczególności z 

objawami ze strony układu oddechowego); 

2) dotyczących liczby osób mogących korzystać z pomieszczenia w tym samym 

czasie; 

3) dotyczących dezynfekcji rąk w ogólnodostępnych toaletach, pralniach, kuchniach. 

 

8. Miejsca izolacji. 

W każdym domu studenckim wydziela się pokoje z węzłem sanitarnym (wyposażone 

dodatkowo w środki ochrony indywidualnej, mydło w płynie, maseczki i płyn do 

dezynfekcji rąk) jako miejsca izolacji.  

  

9. Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów bądź kontaktu  

z osobą zakażoną. 

1) Jeżeli mieszkaniec domu studenckiego: 

a) zauważy u siebie niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcje dróg 

oddechowych (w szczególności gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności i 

kłopoty z oddychaniem), powinien zostać w pokoju i niezwłocznie skontaktować 

się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a w przypadku zagrożenia 

zdrowia i życia skontaktować się z Zespołem Ratownictwa Medycznego (nr 999 

lub 112), 

b) w przypadku studentów anglojęzycznych obowiązuje kontakt z lekarzem 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej za pośrednictwem Centrum Wsparcia 

Współpracy Międzynarodowej UAM. 

2) Mieszkaniec w izolacji  albo poddany kwarantannie jest zobowiązany do pozostania 

w pokoju i niezwłocznego (telefonicznego lub e-mailowego) zgłoszenia tego faktu 

administracji domu studenckiego. 

3) Osoba zakwaterowana z mieszkańcem, na którego nałożona została kwarantanna 

albo izolacja oraz mieszkańcy wspólnego segmentu ze jedną łazienką, są 
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zobowiązani do niezwłocznego przekwaterowania się do pokoi wskazanych przez 

administrację domu studenckiego. 

 

10. Zasady kwarantanny lub pobytu w izolacji. 

1) Mieszkaniec domu studenckiego, objęty kwarantanną lub z nałożoną izolacją, jest 

zobowiązany do zadbania o wyżywienie we własnym zakresie i na własny koszt 

(wskazane jest zamawianie posiłków oraz zakupów z dowozem). Może również 

wskazać, spośród mieszkańców osobę, odpowiedzialną za dostarczanie wyżywienia 

oraz innych zakupów pod pokój. W przypadku braku możliwości wskazania osoby 

pomagającej w realizacji zaopatrzenia, problem ten należy zgłosić administracji 

domu studenckiego, która zapewni mu odpłatnie wyżywienie oraz podstawowe 

artykuły higieniczne.  

2) Złamanie zasad odbywania kwarantanny podlega karom określonym w odrębnych 

przepisach oraz stanowi podstawę do pozbawienia miejsca w domu studenckim. 

 

11. Postanowienia końcowe. 

1) W przypadku  zmiany sytuacji epidemicznej Zasady kwaterowania w domach 

studenckich UAM i korzystania z domów studenckich UAM w okresie obowiązywania 

stanu epidemii mogą ulec zmianie w trakcie roku akademickiego. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają akty 

wewnętrzne obowiązujące w UAM w szczególności Regulamin Domów Studenckich i 

Domu Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów UAM jak również właściwe 

przepisy powszechnie obowiązujące. 

3) Instrukcje mycia rąk, instrukcje dezynfekcji rąk, instrukcje zakładania  

i zdejmowania rękawiczek, oraz instrukcje zakładania i zdejmowania maseczek 

ochronnych dostępne są w Intranecie, w zakładce BHP pod adresem: 

https://uam.sharepoint.com/sites/BHP/SitePages/COVID-19.aspx 

  

https://uam.sharepoint.com/sites/BHP/SitePages/COVID-19.aspx
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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………….……(imię i nazwisko, PESEL), 

Student/ka …………………………………………………………... (tryb/rodzaj studiów, wydział, kierunek) 

niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami kwaterowania w domach studenckich UAM i 

korzystania z domów studenckich UAM w okresie obowiązywania epidemii i zobowiązuję się do nich stosować 

oraz przestrzegać ich postanowień. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że naruszenie ww. Zasad może skutkować rozwiązaniem umowy najmu 

miejsca w domu studenckim z innych ważnych przyczyn na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 umowy i w konsekwencji 

pozbawieniem mnie prawa zamieszkiwania w domu studenckim UAM. 

 

 

 

……….…………………… 

(czytelny podpis) 

 

 


