
SK.021.3.2020  

Komunikat nr 1/2020 

Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 25.05.2020 r. 

 w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z domów studenckich położonych 

na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” w Warszawie w okresie epidemii COVID 19. 

  

1. Na podstawie §1 Zarządzenia Nr 350/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zamiany zakresu i okresów obowiązywania 

ograniczeń określonych w zarządzeniu nr 333/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11marca 2020 r, w związku z zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej ustalone zostają i wprowadzone szczegółowe zasady korzystania    

z Domów studenckich  położonych na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” to jest Dom 

studencki - 1 „Jelonek”, Dom studencki - 3 „Rogaś”, Dom studencki - 4 „Sarna” oraz                    

w budynkach studenckich położonych w starej zabudowie. 

 

2. Użytkowników Domów studenckich przede wszystkim zobowiązuje się do: 

• dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, 

• przestrzegania zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się, 

• zasłaniania ust i nosa (przy użyciu maseczki, przyłbicy itp.) przy korzystaniu z przestrzeni 

wspólnej (korytarze, kuchnie), 

• przestrzegania ograniczeń dotyczących maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać 

jednocześnie w ogólnodostępnych miejscach, 

• w przypadku zauważenia u siebie objawów chorobowych wskazujących na możliwość 

zarażenia COVID-19 – niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie                                

do kierownictwa Domu studenckiego lub kierownictwa Osiedla i powstrzymania się                

od przemieszczania po częściach wspólnych budynku. 



3. Na terenie Domów studenckich wprowadza się przede wszystkim zakaz: 

• odwiedzin przez gości zewnętrznych, 

• zgromadzeń,  

• zamawiania dostaw towarów i produktów z miejscem odbioru w recepcjach. 

4. Szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich w okresie epidemii wprowadzone 

zostają poprzez wprowadzenie nowych regulaminów Domów studenckich.  

5. Nowe regulaminy Domów studenckich udostępnione zostają: 

• na stronie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” - adres http://www.osiedleprzyjazn.pl  w 

zakładce „Studenci - Regulaminy”, 

• na tablicach ogłoszeń w domach studenckich: Dom studencki - 1 „Jelonek”, Dom studencki 

- 3”Rogaś”,  Dom studencki - 4 „Sarna” oraz w administracji budynków studenckich starej 

zabudowy – budynek nr 63. 

6. Szczegółowe zasady korzystania z domów studenckich obowiązują od dnia 25 maja 2020 roku 

do dnia 30 września 2020 roku. 

7. Tracą moc regulaminy pobytu w Domach studenckich z dnia 1 lipca 2019 roku.  

 

 

mgr Maciej Gajewski  

Kanclerz APS  

 

http://www.osiedleprzyjazn.pl/

