
 

POLITECHNIKA  WARSZAWSKA 

FILIA  W  PŁOCKU 

 

Zarządzenie nr 4/2021 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 1 października 2021 r. 

 

w sprawie przygotowania obiektów PW Filii w Płocku do funkcjonowania 

w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2021 r. 

 

Na podstawie § 37 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 92/2019 Rektora PW z dnia 4 grudnia 2019 r. 

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej w związku  

z zarządzeniem nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 

funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia  

1 października 2020 r., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W celu prawidłowego przygotowania obiektów PW Filii w Płocku: 

1) umieszcza się urządzenie do mierzenia temperatury ciała osób wchodzących  

do budynków Uczelni; 

2) przy wejściach do budynku rozwiesza się informacje o obowiązku dezynfekcji rąk oraz 

obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką przez osoby wchodzące do budynków oraz 

przebywające w częściach wspólnych budynków i pomieszczeniach dydaktycznych 

Uczelni. Obowiązek posiadania maseczek spoczywa na osobach wchodzących do 

budynków Uczelni; 

3) przy wejściach do budynków w pomieszczeniach dydaktycznych wytypowanych  

do realizacji zajęć oraz Dziekanacie WBMiP i Sekretariacie KNEiS umieszcza się 

środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu; 

4) przy portierni Gmachu Głównego umieszcza się skrzynkę podawczą służącą  

do składania przez studentów i doktorantów dokumentów związanych z tokiem 

studiów; 

5) ogranicza się liczbę krzeseł i ławek na korytarzach w celu zapewnienia zachowania 

odległości wynoszącej pomiędzy miejscami siedzącymi minimum 1,5 metra; 

6) na podłodze korytarzy przy Dziekanacie WBMiP i Sekretariacie KNEiS wyznacza się 

strefy zapewniające zachowanie odległości minimum 1,5 m; 

7) przy windach umieszcza się informację o zasadach korzystania z windy; 

8) budynki Uczelni, w tym korytarze, pomieszczenia dydaktyczne, klimatyzatory, 

urządzenia sanitarne i powierzchnie dotykane przez wiele osób (poręcze, stoły, ławki, 

sprzęt sportowy, klamki drzwi i okien, przyciski w windach, pomoce dydaktyczne  

i edukacyjne itp.) czyści się i dezynfekuje; 

9) wywiesza się informacje promujące częste mycie rąk wraz z instrukcją mycia rąk  

i utrzymania higieny w pomieszczeniach sanitarnych; 

10) toalety wyposaża się, oprócz mydła i ręczników jednorazowych, w bieżąco uzupełniany 

przez personel sprzątający środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu; 

11) zabezpiecza się odpowiednie pomieszczenia przeznaczone do czasowej izolacji osób 

w Gmachu Dydaktycznym i Gmachu Mechaniki; 



 

12) tworzy się lub aktualizuje listy kontaktów w nagłych wypadkach i umieszcza przy 

apteczkach pierwszej pomocy; 

13) wyznacza się następujące numery telefonów kontaktowych osób, do których należy 

zgłaszać potrzebę skorzystania z pomieszczenia przeznaczonego do czasowej izolacji: 

a) Gmachy Główny i Dydaktyczny – 668 852 239, 

b)  Gmach Mechaniki – 693 026 461. 

 

§ 2 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy zarządzenia  

nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki 

Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. 

 

§ 3 

 

Traci moc zarządzenie nr 6/2020 Prorektora PW ds. Filii w Płocku z dnia 6 października 

2020 r. w sprawie przygotowania obiektów PW Filii w Płocku do funkcjonowania w okresie 

epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni 

 

 


