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INSTRUKCJA REALIZACJI ZAJĘĆ ORAZ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY  

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. W okresie od dnia 26 maja do 30 września 2020 r. w budynkach Akademii, może być prowadzone: 
a. kształcenie w ramach zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, albo zajęć, w których wykorzystanie tych metod i technik 
mogłoby znacząco wpływać na efektywność kształcenia; 

b. zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów. 
2. Decyzję co do uznania danych zajęć za spełniających przesłankę wskazaną w pkt 1 podejmuje 

prowadzący zajęcia. 

3. Zezwala się na prowadzenie w Akademii zajęć, podczas których jednocześnie w pomieszczeniu 

znajdować się będzie nie więcej niż 4 osoby (w tym prowadzący i ewentualni akompaniatorzy) z 

zastrzeżeniem pkt. 4. 

4. Rektor może określić sale wyłączone z możliwości prowadzenia zajęć lub określić odrębne limity 

osób uczestniczących w zajęciach w poszczególnych salach pod warunkiem zachowania dystansu 

społecznego wskazanego przy odbywaniu spotkań zawodowych. 

5. Zapisywanie się na zajęcia i zapisywanie na poszczególne sale odbywa się na dotychczasowych 

zasadach. 

6. W zajęciach nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną, a także osoba, która odczuwa 

dolegliwości mogące stanowić objawy COVID-19 (w szczególności temperatura powyżej 37 stopni 

Celsjusza, kaszel). 

 

II. Zasady wejścia do Akademii i odbywania zajęć 

7. Wejście na teren Akademii możliwe jest jedynie dla członków wspólnoty Uczelni, na maksymalnie 

30 minut przed zaplanowanymi zajęciami, nie wcześniej jednak niż o godzinie 6.00. Powyższe nie 

dotyczy przybycia na teren Uczelni w związku z innymi obowiązkami służbowymi lub obowiązkami 

studenta lub doktoranta.  

8. Przy wejściu do Akademii każda osoba będzie miała zmierzoną temperaturę bezdotykowym 

termometrem (w przypadku temperatury wyższej niż 37 stopni Celsjusza nie będzie możliwości 

wejścia do Akademii). 

9. Przy wejściu do Akademii każda osoba ma obowiązek zdezynfekowania rąk (pojemnik z płynem 

znajduje się przy wejściu). 

10. We wszystkich częściach wspólnych Akademii (w szczególności na korytarzach, łazienkach, 

pomieszczeniach socjalnych) obowiązkowe jest używanie osłony nosa i ust (np. maseczki, szalika, 

przyłbicy). Obowiązek ten nie dotyczy sali, w której dana osoba odbywa zajęcia. 

11.  Zakazane jest gromadzenie się w częściach wspólnych Akademii. 

12. W przypadku gdy ze względu na obiektywne okoliczności konieczne jest przebywanie w pobliżu 

innej osoby (w szczególności przy wejściu, portierni, w łazience lub przy mijaniu się w ciągach 

komunikacyjnych) należy zachować odległość od innej osoby nie mniejszą niż 1,5 m, chyba że nie 

pozwalają na to obiektywne okoliczności (np. szerokość pomieszczenia). 
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13. Nakaz wynikający z pkt 12 dotyczy również sposobu prowadzenia zajęć, chyba że ze względu na 

obiektywne okoliczności zachowanie dystansu nie jest możliwe. 

14. Członkowie wspólnoty Uczelni zobowiązani są do stosowania się do wyznaczonych stref 

zamkniętych oraz ograniczeń w możliwości korzystania z poszczególnych pomieszczeń. 

15. O ograniczeniach, o których mowa w pkt. 14 informuje się poprzez informację zamieszczoną 

w danym miejscu. 

16.  Na polecenie prowadzącego zajęcia jego uczestnicy zobowiązani są do stosowania osłony nosa i 

ust także podczas zajęć. 

17.  Podczas zajęć trwających dłużej niż 30 minut (nie rzadziej niż raz na każde 30 minut zajęć) oraz po 

zakończeniu każdych zajęć należy wywietrzyć salę. 

III. Zasady korzystania z infrastruktury Akademii 

18.  W przypadku korzystania z infrastruktury Akademii należy w miarę możliwości 

umyć/zdezynfekować części ciała mające bezpośredni kontakt z infrastrukturą. Zakazane jest 

samodzielne mycie lub dezynfekcja części infrastruktury Akademii. 

19. Powierzchnie przedmiotów i infrastruktury Akademii są regularnie dezynfekowane, jednak zaleca 

się ograniczenie dotykania powierzchni przedmiotów i elementów infrastruktury Akademii a także 

częste mycie lub dezynfekowanie rąk. 

20. W przypadku używania maseczek jednorazowych lub jednorazowych rękawiczek, po ich użyciu 

należy je zabrać ze sobą lub wyrzucić do oznaczonego pojemnika ustawionego w pobliżu recepcji – 

zabrania się wyrzucania ich do pojemników w salach lub toaletach.  

 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 na terenie Akademii 

21.  W przypadku zauważenia przez któregokolwiek uczestnika zajęć lub pracownika Akademii 

występujących u innej osoby na terenie Akademii objawów budzących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem wywołującym COVID-19 (w szczególności objawów gorączki lub kaszlu czy 

duszności) należy poprosić daną osobę o przemieszczenie się do najbliższego miejsca 

zapewniającego odległość od innych osób przebywających w danym ciągu komunikacyjnym albo 

poprosić pozostałe osoby o opuszczenie tego pomieszczenia i niezwłocznie zawiadomić 

pracownika portierni, który powiadomi władze Akademii. 

22. Jeżeli osoba, które stan budzi podejrzenia uczestniczyła uprzednio w zajęciach lub podczas pobytu 

na terenie Akademii znajdował się w biskiej odległości z innymi osobami osoby te winny zostać 

niezwłocznie poinformowane o powyższym i zobowiązane do podjęcia środków zalecanych przez 

właściwe organy w związku z podejrzeniem kontaktu z osobą zarażoną chorobą zakaźną. 


