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I. Cel procedury 
Procedura postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej „UPP”, 
w związku ze stopniowym przywracaniem działalności Uczelni, zwana w dalszej części 
„Procedurą”, określa zalecenia i zasady postępowania w związku z przywracaniem działalności 
UPP we wszystkich obszarach funkcjonowania UPP w okresie epidemii COVID-19.  
Wspólna polityka w zakresie dobrze pojętego bezpieczeństwa ludzi jako priorytetu, 
uwzględnia odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie jednostek  
i komórek organizacyjnych UPP oraz realizację ich zadań.   
 

II. Terminologia dotycząca choroby zakaźnej - pojęcia podstawowe 
 Dekontaminacja – proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez 

mycie, dezynfekcję i sterylizację.  

 Dezynfekcja – proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez 
zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.  

 Epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną 
w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub 
chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.  

 Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub 
grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia 
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.  

 Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu 
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.  

 Nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez 
ograniczenia jej swobody przemieszczania się. 

 Nosiciel – osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne 
czynniki chorobotwórcze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych osób.  

 Podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani 
choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika 
zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia. 

 Styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter 
tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników 
chorobotwórczych. 

 

III. Zakres obowiązywania procedury 
 

1. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkie osoby świadczące pracę na rzecz UPP niezależnie 
od formy zatrudnienia oraz doktorantów i studentów UPP.   

2. Niniejsza procedura dotyczy zabezpieczenia podczas osobistego świadczenia pracy  
w jednostkach i komórkach organizacyjnych UPP w Poznaniu oraz studentów i doktorantów 
odbywających kształcenie stacjonarne bezwzględnie konieczne dla uzyskania założonych 
efektów kształcenia praktycznego lub egzaminu czy pracy dyplomowej.  

3. Adresatami wykonawczymi niniejszej procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
są przede wszystkim osoby pełniące funkcje kierownicze na mocy art. 212 Kodeksu Pracy  
i zarządzenia nr 49/2013 Rektora UPP z dnia 19 kwietnia 2013 w sprawie szczegółowych 
obowiązków i odpowiedzialności pracowników, studentów i doktorantów UPP w zakresie 
stosowania przepisów bhp dotyczących pracy i nauki w UPP oraz zaleceń, decyzji, 
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komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

4. W trosce o zdrowie grupy osób tzw. zwiększonego ryzyka, tj. o zmniejszonej odporności ze 
względu na wiek i choroby współistniejące oraz kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, 
rekomendowane jest rozważenie przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych 
pracy wyłącznie w trybie zdalnym zgodnie z zarządzeniem nr 72/2020 Rektora UPP z dnia 
20 maja 2020 r. w sprawie stopniowego przywracania działalności UPP w warunkach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

IV. Sposoby postępowania 
 

1. Podczas świadczenia pracy należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektora 
Sanitarnego dotyczących środków ochronnych przeciwko koronawirusowi wywołującemu 
chorobę COVID-19, zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 
środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni 
wskazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2020 r. 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/ 
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-
przywracaniem-dzialalnosci-uczelni 

2. Do pracy i na zajęcia na terenie UPP może przyjść wyłącznie osoba zdrowa,  
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą 
przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają  
w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,  
albo sami są objęci kwarantannę lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą 
COVID-19. 

3. Osoba świadcząca pracę, doktorant, student, który przed przyjściem do pracy  
lub na zajęcia zauważy u siebie objawy chorobowe związane z podejrzeniem  
zakażenia COVID-19 kontaktuje się z właściwą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  
oraz powiadamia niezwłocznie (telefonicznie) bezpośredniego 
przełożonego/opiekuna/promotora oraz Inspektorat BHP i OP UPP (tel. 61-848-78-93 lub 
505 030 406). 
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/stacje-sanitarno-epidemiologiczne-woj-wielkopolskie/ 

4. W przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu zakażenia koronawirusem  
u osoby świadczącej pracę, doktoranta, studenta Inspektorat BHP i OP podejmuje 
niezwłocznie kroki w celu ustalenia listy osób z którymi pracownik, doktorant, student 
podejrzewający u siebie COVID-19 mógł mieć wcześniejszy kontakt na terenie UPP.  

5. Wprowadza się pomiary temperatury ciała za pomocą termometrów bezdotykowych, 
przeprowadzane wśród osób świadczących pracę, doktorantów i studentów  
przez pracowników BHP i OP UPP.   

6. W przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej wprowadza się 
rozwiązania organizacyjne, które minimalizują ryzyko zakażania się przez ich uczestników, 
poprzez w szczególności zmniejszenie liczebności grup i zmiany w planie zajęć. 
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-
zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach 

7. W zależności od możliwości technicznych i lokalowych w budynkach,  pomieszczeniach 
ogólnodostępnych, pomieszczeniach biurowo-administracyjnych i innych przestrzeniach 
wprowadza się reorganizację i czynności dezynfekcyjne: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/stacje-sanitarno-epidemiologiczne-woj-wielkopolskie/
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach
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 stanowiska pracy organizuje się tak, aby odległość między nimi wynosiła min. 1,5 metra 
lub montuje się przesłony pionowe z plexi między biurkami o wysokości 60 cm.  
W przypadku, gdy nie ma możliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, 
osoba pełniąca funkcję kierowniczą podejmuje decyzję o innych rozwiązaniach lub pracy 
naprzemiennej/zmianowej /zdalnej; 

 w przypadku sytuacji, gdy dochodzi do kontaktów z interesantami wprowadza się 
obowiązkowe środki ochrony zbiorowej (np. przesuwna przesłona z plexi) w wejściu do 
pomieszczenia pracy lub środki ochrony indywidualnej dla pracowników środki (np. 
przezroczyste przyłbice, maseczki zasłaniające nos i usta, rękawiczki jednorazowe, środki 
do dezynfekcji rąk i powierzchni); 

 drzwi wejściowe do budynków, przestrzeni wspólnych, przejść, korytarzy w miarę 
możliwości powinny być otwarte, tak aby osoby wchodzące/wychodzące nie musiały 
dotykać klamek lub uchwytów; 

 przy wejściach do budynków, korytarzach wspólnych, przestrzeniach publicznych,  
udostępnia się do stosowania środki do dezynfekcji rąk ze stosowną informacją 
(dwujęzyczną) lub piktogramem; 

 wszystkie powierzchnie ogólnodostępne (tj. poręcze, klamki, uchwyty, przyciski wind, 
przyciski domofonów itp.) są dezynfekowane w 2-3  godzinnych odstępach skutecznym 
środkiem dezynfekującym na bazie 70% alkoholu; 

 obowiązkowej dezynfekcji, przeprowadzanej przez użytkowników, podlega wyposażenie 
biurowe (tj. blaty biurek i innych sprzętów, klawiatury, telefony stacjonarne i 
komórkowe, drukarki, kserokopiarki itp.); 

 dezynfekcje pomieszczeń pracy wykonuje się codziennie po zakończeniu pracy  
za pośrednictwem zewnętrznych firm sprzątających; 

 w pomieszczeniach socjalnych, kuchniach, szatniach mogą przebywać jednocześnie 
maksymalnie 2 osoby z zachowaniem dystansu minimum 2 metrów, a właściwe 
informacje należy umieścić w widocznym miejscu w  formie tekstu lub piktogramu; 

 wprowadza się ograniczenia korzystania z wind maksymalnie do 2 osób jeśli obydwie 
osoby będą miały założone maseczki osłaniające usta i nos; 

 z toalety jednorazowo może korzystać o połowę mniej osób, aniżeli wynosi liczba 
sanitariatów lub kabin, właściwe informacje należy umieścić na drzwiach wejściowych 
do toalety; 

 zaleca się częste wietrzenie wszelkich przestrzeni i pomieszczeń, jeśli nie stanowi to 
zagrożenia zdrowia dla osób świadczących pracę, doktorantów, studentów.  

 

V. Podział odpowiedzialności w sytuacji pandemii COVID-19 
 

1. Odpowiedzialność bezpośrednią za zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania 
pracowników, studentów i doktorantów na wydziałach ponoszą dziekani i kierownicy 
podległych im jednostek organizacyjnych. 

2. Odpowiedzialność bezpośrednią za zapewnienie bezpieczeństwa pracowników 
administracji centralnej, zgodnie z podziałem organizacyjnym na mocy zarządzenia nr 
102/2019 Rektora UPP z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
organizacyjnego UPP, ponoszą kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych,  

3. Kanclerz UPP odpowiedzialny jest za wdrożenie rozwiązań związanych  
z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 oraz za: 

 ogólną infrastrukturę techniczną UPP; 
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 przystosowanie pomieszczeń pracy z pomocą pracowników podległych działów lub firm 
zewnętrznych; 

 nadzór nad bezpieczeństwem osób zakwaterowanych w domach studenckich poprzez 
kierowników domów studenckich. 
https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-gis-dotyczace-
zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-w-
trakcie-epidemii-covid-19 

4. Kierownik Działu Technicznego zleca wykonywanie czyszczenia i dezynfekcji właściwymi 
środkami wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych wg 
ustalonego harmonogramu.  

5. Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia jako administrator budynków UPP 
odpowiedzialny jest za działania przeciwepidemiczne w celu ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w obiektach UPP poprzez: 

 organizację procesu dezynfekcji pomieszczeń / sal wykładowych/ obiektów UPP; 

 ustawienie przy każdym wejściu/wyjściu do budynku opisanych i oznakowanych 
koszy/pojemników na zużyte maseczki lub rękawiczki jednorazowe i ich utylizację; 

 organizację procesu zaopatrzenia jednostek i komórek organizacyjnych w artykuły 
higieniczne, środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.; 

 organizację procesów logistycznych dostaw i transportu; 

 nadzór nad zewnętrznymi firmami sprzątającymi wykonującymi usługę dla UPP;  

 stały nadzór i imienny przydział obowiązków dla pracownika Działu związanych  
z wypełnianiem zaleceń wynikających z wytycznych środowiskowych w związku ze 
stopniowym przywracaniem  działalności uczelni i innych zaleceń. 

6. Kierownik Inspektoratu BHP i OP oraz specjaliści służby bhp przeprowadzają codzienne 
kontrole użytkowanych lub administrowanych przez UPP pomieszczeń, a ponadto:  

 przekazują spostrzeżenia i uchybienia bezzwłocznie osobom odpowiedzialnym za stan 
bhp w danym miejscu w celu poprawy i likwidacji niezgodności; 

 przeprowadzają rozmowy z pracownikami, monitorując zagrożenie związane  
z przeniknięciem do społeczności akademickiej UPP koronawirusa SARS CoV-2, oraz 
obserwują przestrzeganie reguł i wytycznych kierownictwa; 

 podejmują działania polegające na wypełnianiu zaleceń wynikających z wytycznych 
środowiskowych w związku ze stopniowym przywracaniem działalności uczelni i innych 
zaleceń decyzji, komunikatów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego przez 
osoby odpowiedzialne obszarowo lub tematycznie. 

7. Kierownik BHP i OP nakazuje natychmiastowe wstrzymanie pracy w przypadku 
stwierdzenia podczas kontroli podejrzenia o zakażenie lub uzyskania informacji  
o chorym pracowniku na COVID-19 oraz wszczyna postępowanie objęte odrębną 
procedurą. 

8. W sprawach pilnych Kierownik Inspektoratu BHP i OP bezzwłocznie kontaktuje się  
z władzami UPP. 

 

VI.  Uwagi końcowe 

Kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane i rozstrzygane będą na bieżąco przy 
uwzględnieniu informacji rekomendowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze względu na dynamikę rozwoju i zmiany 
związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS CoV-2 i obowiązującym stanem 
epidemii COVID-19. 

https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-gis-dotyczace-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-w-trakcie-epidemii-covid-19
https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-gis-dotyczace-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-w-trakcie-epidemii-covid-19
https://www.gov.pl/web/nauka/wytyczne-mnisw-w-konsultacji-z-gis-dotyczace-zapewnienia-bezpiecznych-warunkow-zakwaterowania-w-domach-studenckich-w-trakcie-epidemii-covid-19

