
Komunikat 

Dyrektora Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie  

Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 

z dnia 1 października 2020 r. 

 

w sprawie zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem  

COVID-19 obowiązujących w siedzibie Filii UwB w Wilnie 

 

 

1. Osoby przebywające w siedzibie Filii UwB w Wilnie zobowiązane są do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej oraz 

służby sanitarno-epidemiologiczne.  

2. Osoby wchodzące na teren siedziby Filii UwB w Wilnie zobowiązane są do dezynfekcji 

rąk. Dezynfekcja zalecana jest również przed wejściem do sal zajęciowych.  

3. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety, klatki schodowe itp.) obowiązuje 

zachowanie dystansu min. 2 m lub zakrywanie ust i nosa, a także ochrona podczas kaszlu 

i kichania, częste mycie lub dezynfekcja rąk. 

4. W salach zajęciowych, pokojach pracowników, bibliotece obowiązuje zachowanie 

dystansu min. 1 m lub zakrywanie ust i nosa, a także ochrona podczas kaszlu i kichania, 

częste mycie lub dezynfekcja rąk.  

5. W sekretariacie Filii oraz pokoju administratora może przebywać jednorazowo tylko 

jeden student. 

6. Studenci na terenie siedziby Filii mogą przebywać tylko podczas zajęć, konsultacji, 

umówionych spotkań z pracownikami lub w czasie załatwiania spraw dotyczących toku 

studiów. 

7. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych  

(np. kaszel, katar, trudności w oddychaniu, podwyższona gorączka).  

8. Obecność studentów na zajęciach dydaktycznych powinna być ewidencjonowana.  

9. Studenci podczas zajęć używają jedynie własnych przyborów, podręczników, zeszytów 

itp. Mogą korzystać z własnych laptopów.  

10. Zaleca się, aby pracownicy otwierali sale na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć w celu  

uniknięcia gromadzenia się studentów w przestrzeniach wspólnych.  

11. Zaleca się, aby studenci podczas przerw w zajęciach nie opuszczali, o ile to możliwe, sal 

zajęciowych.  

12. Pracownik prowadzący zajęcia powinien zadbać o wietrzenie sali zajęciowej podczas 

przerw. 



13. W siedzibie Filii nie mogą przebywać (pracować, brać udział w zajęciach) osoby chore, 

objęte samoizolacją/kwarantanną lub zamieszkujące wspólnie z takimi osobami.  

14. Osoby przebywające na terenie siedziby Filii, u których wystąpią objawy infekcji dróg 

oddechowych muszą zostać poddane izolacji w pomieszczeniu wskazanym przez 

administratora Filii oraz powinny niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza pierwszego 

kontaktu. 

15. Student, u którego stwierdzono zakażenie COVID-19, zalecono samoizolację lub 

kwarantannę, zobowiązany jest o tym fakcie poinformować niezwłocznie sekretariat Filii 

drogą mailową lub telefonicznie.  

16. Pracownik, u którego stwierdzono zakażenie COVID-19, zalecono samoizolację lub 

kwarantannę, zobowiązany jest o tym fakcie poinformować niezwłocznie bezpośredniego 

przełożonego oraz zastępcę dyrektora Filii drogą mailową lub telefonicznie. 

17. Powyższe zalecenia obowiązują od dnia 1 października 2020 roku do odwołania.  

 

 

DYREKTOR 

Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie  

Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 

 

dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB 

 


