
Komunikat Nr 1 / 2021 

Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

z dnia 27 września 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia ogólnych zaleceń i zasad bezpieczeństwa w zakresie 

przeciwdziałania skutkom koronawirusa (SARS-CoV-2) podczas przebywania  
na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

w roku akademickim 2021/2022 

 

Na podstawie Komunikatu Nr 1 / 2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 

6 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 

informuję, że z dniem 1 października 2021 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć z języków obcych (lektoratów), 

które w semestrze zimowym będą odbywały się w formie zdalnej. 

Wszystkie osoby wchodzące do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

zobowiązane są do stosowania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa ustanowionych 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi pracowników, studentów, doktorantów 

oraz inne osoby przebywające na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie we 

wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, pomieszczenia 

administracyjne, czytelnie) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, 

zachowywania zasad dystansu społecznego oraz stosowania, przed wejściem do pomieszczeń 

dydaktycznych, środków do dezynfekcji rąk. Ponadto należy ograniczyć możliwość 

gromadzenia się przed pomieszczeniami dydaktycznymi podczas wchodzenia i wychodzenia 

uczestników zajęć. Zaleca się, w miarę możliwości, aby zajęcia były zaplanowane oraz 

prowadzone w możliwie jak najmniejszej grupie osób dostosowanej do metrażu pomieszczenia, 

w którym są prowadzone. 

W trakcie zajęć w pomieszczeniach dydaktycznych wymagane jest zachowanie 1,5 metrowego 

dystansu między prowadzącym zajęcia a studentami. W miarę możliwości, zaleca się także 

zachowanie 1,5 metrowego dystansu pomiędzy samymi studentami. W przerwach pomiędzy 

zajęciami należy obowiązkowo przeprowadzać wietrzenie pomieszczeń dydaktycznych.  
W trakcie przerw w zajęciach powinna być zapewniona odpowiednia przestrzeń pozwalająca 

na przestrzeganie dystansu społecznego, wynosząca przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby. 

W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba zarejestrowana na zajęcia i bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, niepozostająca w kwarantannie, izolacji lub 

nieprzebywająca z osobą odbywającą kwarantannę. 

W trosce o zdrowie studentów i doktorantów oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2 uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania,  

w miarę możliwości, ust i nosa przy pomocy maseczki. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy 

do prowadzącego zajęcia. 

Zaleca się, aby załatwianie spraw w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w tym 

w szczególności w jednostkach prowadzących obsługę kandydatów, studentów i doktorantów 

(Dziekanaty, Dział Nauczania) odbywało się po uprzednim umówieniu terminu. Obsługę 

administracyjną należy prowadzić w miarę możliwości za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość. W strefie obsługi obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą 

maseczki, jak też należy zachować odległości między osobami przebywającymi w jednym 

pomieszczeniu dostosowane do metrażu, jak również przed tym pomieszczeniem. 

https://asp.waw.pl/wp-content/uploads/2021/09/Komunikat-Rektora-Akademii-Sztuk-Pieknych-w-Warszawie-nr-1_2021.pdf
https://asp.waw.pl/wp-content/uploads/2021/09/Komunikat-Rektora-Akademii-Sztuk-Pieknych-w-Warszawie-nr-1_2021.pdf


W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy postępować zgodnie z informacją 

Głównego specjalisty ds. BHP w sprawie postępowania w przypadku zarażenia lub podejrzenia 

zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu. 

Ponadto w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej należy pozostać w miejscu 

pobytu i skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ lub zadzwonić do najbliższej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, najbliższego szpitala z oddziałem zakaźnym, służb medycznych, 

czy infolinii NFZ (800 190 590). Materiały dostępne są na stronie internetowej GIS: 

https://www.gov.pl/web/gis 

W przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem w celu uzyskania informacji 

o dalszym postępowaniu należy natychmiast zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej 

i powiadomić o swojej sytuacji. 

Bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza: 

➢ przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą w odległości 

mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut; 

➢ bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie ręki); 

➢ bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19  
(np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej); 

➢ przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15 

minut (np. w mieszkaniu, w pracowni, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej); 

➢ kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący 

osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) sąsiadujące z osobą z COVID-19, 

osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID19, członków 

załogi obsługujących sekcję, w której znajduje się chory 

(źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus). 

Uczelnia nie pokrywa kosztów kwarantanny studentów/doktorantów.  

Z chwilą opublikowania niniejszego komunikatu przestają obowiązywać zasady ogłoszone  

w Komunikacie Nr 11 / 2020 Kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia  

1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia wymogów ograniczających ryzyko zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 podczas przebywania na terenie obiektów Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie 

 

 

KANCLERZ 

Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie 

 

Michał Leszczyński 

https://asp.waw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Informacja-Glownego-Specjalisty-ds.-BHP-SARS_CoV-2-27.10.2020-z-podpisem.pdf
https://asp.waw.pl/wp-content/uploads/2020/10/Informacja-Glownego-Specjalisty-ds.-BHP-SARS_CoV-2-27.10.2020-z-podpisem.pdf
https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/koronawirus

