
ZASADY INDYWIDUALNEGO KORZYSTANIA Z SAL 
 PRZEZ STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA  

W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 
w dniach 19-22 maja 2020 r. 

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19: 

1. Do dyspozycji ćwiczących studentów oddaje się tylko budynek czerwony. 

2. Uczelnia będzie dostępna dla ćwiczących wyłącznie w godz. 8.00-14.00. 

3. Przydział sal następuje w kolejności przybywania ćwiczących do Uczelni  

(nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji sal) i wyłącznie po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody Rektora na wniosku – załączniku do Zarządzenia 27/2020  

z dnia 18 maja 2020 r. Wypełnione wnioski (wyłącznie na okres 19-22 maja 

2020 r.) można przesyłać drogą mailową na adres: rektorat@amuz.gda.pl.  

Lista osób uprawnionych do korzystania z sal w danym dniu będzie codziennie 

do godz. 8.00 przekazywana przez Biuro Rektora pracownikom Działu 

Administracyjno-Gospodarczego.  

4. Studentowi przydziela się jedną salę na cały dzień (maksymalnie od 8.00  

do 14.00 lub na krótszy czas – w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania). 

Zakazuje się samowolnego dokonywania zamiany sal między ćwiczącymi 

studentami. 

5. Wejście do Uczelni jest możliwe po skorzystaniu z dzwonka zainstalowanego 

na drzwiach wejściowych (Uczelnia w godzinach swojego funkcjonowania 

pozostaje w ciągu dnia zamknięta na klucz). 

6. Przy wejściu do Uczelni każdy student będzie miał zmierzoną temperaturę 

bezdotykowym termometrem (w przypadku podwyższonej temperatury nie 

będzie możliwości wejścia do Uczelni). 

7. Przy wejściu do Uczelni każdy student ma obowiązek zdezynfekowania rąk 

(pojemnik z płynem znajduje się przy wejściu). 

8. Każdy student ma obowiązek używania maseczki i jednorazowych rękawiczek 

(można je zdjąć wyłącznie w sali ćwiczeniowej, a po wyjściu z niej każdorazowo 

należy z nich korzystać). 

9. W Uczelni obowiązuje nakaz zachowania odległości nie mniejszej niż 2 m  

od innych osób (zakazuje się kontaktu z innymi ćwiczącymi w tym samym 

dniu studentami) oraz częstego mycia rąk lub ich dezynfekowania (dozowniki  

z płynami znajdują się przy windach). 

10. Studenci mogą poruszać się po Uczelni wyłącznie najkrótszą trasą między 

portiernią – salą ćwiczeniową – toaletą na poziomie 200  

(ze względów sanitarnych toaleta na poziomie 100 zostaje zamknięta  

i oddana wyłącznie do dyspozycji pracowników administracji). 

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad studentowi zostanie cofnięta zgoda 
na korzystnie z sal. 

/-Rektor/ 
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