
 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

Nr 40/2020 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

       w Lublinie 

     z dnia 26 maja 2020 r. 

 

w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach 

studenckich w trakcie epidemii COVID-19 

 

Na podstawie § 19 pkt 19 Statutu UMCS z dnia 29 maja 2019 r. w związku z ustawą  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 

zarządzam:  

§ 1 

1. W domach studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do 

odwołania: 

1) zakazuje się: 

a) odwiedzin osób mieszkających w poszczególnych domach studenckich, w tym 

mieszkańców z innych domów studenckich, 

b) przemieszczania się mieszkańców pomiędzy domami studenckimi, 

c) opuszczania domów studenckich w godzinach pomiędzy 23.00 a 7.00,  

z wyjątkiem nagłej, nieprzewidzianej i bezwzględnie koniecznej potrzeby za 

uprzednim powiadomieniem administracji domu studenckiego, 

d) zgromadzeń w domach studenckich; 

2) nakazuje się: 

a) zachowanie dystansu społecznego minimum 2 metry od siebie podczas 

przemieszczania w budynku domu studenckiego w częściach przeznaczonych do 

ogólnego użytku, 

b) przebywanie w częściach przeznaczonych do ogólnego użytku w domu 

studenckim tj. w szczególności w pomieszczeniach kuchennych, pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych, windach, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi liczby 

osób, które mogą tam jednocześnie znajdować się z zachowaniem minimum  

2 metrów odległości, 

c) noszenie środków osłaniających usta i nos przez wszystkie osoby (pracowników 

oraz mieszkańców) korzystające z części wspólnych tzn. korytarzy, klatek 



schodowych, kuchni, pralni, świetlic, wind, ogólnodostępnych, sanitariatów  

i łazienek, biur, 

d) dezynfekować ręce przy wejściu do budynku; 

3) zaleca się: 

a) zachowywać szczególną higienę osobistą, zgodnie z wydawanymi komunikatami 

Głównego Inspektora Sanitarnego,  

b) zachowywać szczególną dbałość o pozostawianie porządku po sobie korzystając  

z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego (wspólnego) użytku, 

c) postępować zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia podawanymi na bieżąco  

w komunikatach ogłaszanych za pośrednictwem środków masowego przekazu, 

jak również informacjami zamieszczanymi na stronach UMCS, 

d) w sprawach administracyjnych kontaktować się telefonicznie lub mailowo, 

e) mierzenie temperatury ciała przy każdorazowym wejściu do budynku domu 

studenckiego (termometrem bezdotykowym, o ile będzie dostępny na portierni).  

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, nie stosuje się do osób najbliższych 

zamieszkujących w danym domu studenckim tj. małżonka, rodzeństwa, dzieci, osób 

pozostających w stosunku przysposobienia, osób pozostających we wspólnym pożyciu 

lub zamieszkujących wspólnie w danym pokoju. 

§ 2 

1. W przypadku wystąpienia u użytkownika domu studenckiego niepokojących objawów, 

sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta powinna niezwłocznie zostać 

poinstruowana przez administrację domu studenckiego o konieczności jak najszybszego 

zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem.  

W przypadku braku transportu własnego i zawiadomienia pogotowania ratunkowego 

(tel. 999 lub 112) osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym 

pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób, jak 

również powinna powstrzymać się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku. 

2. W związku z zaistnieniem sytuacji, o której mowa w ust. 1, administracja domu 

studenckiego powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz zgłasza 

przypadek kierownictwu domu studenckiego. 

3. Kierownictwo domu studenckiego podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie 

pozostałych mieszkańców domu studenckiego, w tym ustala obszar, w którym poruszał 

się i przebywał użytkownik domu studenckiego, o którym mowa w ust. 1, zleca 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z określonymi procedurami oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Ustala też 

listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach budynku, 

w których przebywał użytkownik domu studenckiego, o którym mowa w ust. 1, jak 

również zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

§ 3 

Osoby, które opuściły dom studencki w okresie 11 marca br. – 25 maja 2020 r., mogą 

ponownie zamieszkać w domu studenckim zgodnie z następującymi zasadami:  



1) z zakwaterowania będą mogły skorzystać osoby, które są 

studentami/doktorantami/pracownikami UMCS: 

a) przebywały w domu studenckich wg. stanu na dzień 11 marca 2020 r., 

b) są studentami/doktorantami kierunków na których planowane jest kontynuowanie 

zajęć w formie stacjonarnej – w szczególności lab. eksperymentalne, zajęcia na 

kierunkach artystycznych, praktyki lub osobami prowadzącymi badania naukowe, 

c) są zdrowe, jak również nie przebywają w warunkach kwarantanny lub pod nadzorem 

epidemicznym; 

2) pozostawienie rzeczy w określonym domu studenckim w okresie od dnia 11 marca do 

dnia 25 maja 2020 r. nie jest jednoznaczne z możliwością ponownego zakwaterowania w 

tym samym domu studenckim lub w tym samym pokoju; 

3) kwaterowanie będzie realizowane w domach studenckich począwszy od dnia 29 maja 

2020 r. w godz. 9-14, zgodnie z ustalonym dla danej osoby dniem i godziną wejścia do 

danego domu studenckiego, maksymalnie do dnia 31 lipca 2020 r.; 

4) kwaterowanie odbywać się będzie domach studenckich według następującej kolejności 

(decyduje limit dostępnych miejsc), z zastrzeżeniem pkt. 5: 

a) DS. Kronos, 

b) DS. Jowisz, 

c) DS. Femina, 

d) DS. Ikar, 

e) DS. Helios; 

5) osoby będą kwaterowane pojedynczo do pokoi, w których nie znajdują się rzeczy 

pozostawione przez osoby uprzednio zajmujące pokój. Ograniczenia nie stosuje się do 

osób najbliższych tj. małżonka, rodzeństwa, dzieci, osób pozostających w stosunku 

przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu z zastrzeżeniem  

pkt. 1-4 i 6; 

6) osoby zainteresowane ponownym zakwaterowaniem się zobowiązane są do 

skontaktowania się z Biurem Spraw Studenckich Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów 

(081) 533-86-27, email: akademik@poczta.umcs.lublin.pl celem ustalenia możliwości 

zakwaterowania, w tym dnia i godziną wejścia do danego domu studenckiego. 

 

§ 4 

Osoby zamieszkujące w domach studenckich na dzień wydania niniejszego zarządzenia mają 

możliwość pozostania w dotychczasowych pokojach, z pominięciem zasad, o których mowa 

w § 4 pkt. 5, nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2020 r. z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. 

 

§ 5 

Osoby, o których mowa w § 3 i § 4, wnoszą opłaty za miejsce w domu studenckim zgodnie 

z cennikiem opłat z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat miesięcznych 

za miejsce w domach studenckich UMCS w roku akademickim 2019/2020. 

§ 6 

1. Odbiór rzeczy pozostawionych w pokojach w domach studenckich będzie możliwy przez 

zainteresowane osoby po 2 czerwca br. zgodnie z odrębnym komunikatem Rektora 

UMCS. 

2. W domu studenckim nie ma możliwości odbycia kwarantanny. 



3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak w szczególności: brak możliwości 

powrotu do kraju pochodzenia, konieczność prowadzenia badań, w tym niezbędnych do 

przygotowania pracy dyplomowe3j, realizacja praktyk zawodowych (o ile nie mogą być 

realizowane zdalnie lub w np. miejscu stałego zamieszkania) osoby, o których mowa  

w § 3 i 4, mogą pozostać w domu studenckim na okres wakacyjny za zgodą Dyrektora 

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów lub Kierownika Spraw Studenckich oraz 

wnosząc opłaty za miejsce w domu studenckim zgodnie z cennikiem opłat z dnia 15 maja 

2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat miesięcznych za miejsce w domach 

studenckich UMCS w roku akademickim 2019/2020. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 września 

2020 r.           

                                                             

                                                                                     R E K T O R 

 

 

 

                                                                                           prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


