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Zasady sanitarne, porządkowe i 
bezpieczeństwa związane z udziałem w 

zajęciach edukacyjnych 
na terenie Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: 

„Zasady sanitarne”) 

 
1. Zasady ogólne: 

1) niniejszy dokument określa zasady sanitarne, porządkowe i bezpieczeństwa 

obowiązujące podczas zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie Uniwersytetu 

Warszawskiego w Warszawie przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: 

„Zajęcia edukacyjne”) w związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020 r.  

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz przepisami prawnymi 

wprowadzonymi w celu przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19; 

2) organizatorem Zajęć edukacyjnych jest Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego  
i Fundacja „VARIA” (dalej: „Organizator”); 

3) w Zajęciach edukacyjnych mogą wziąć udział grupy zapisane na dane Zajęcia, które nie 

mogą liczyć więcej niż 25 osób (dalej: „Uczestnik”). 

 
2. Zasady sanitarne: 

1) obszar Zajęć edukacyjnych zostanie oznaczony i wydzielony  

2) Organizator we własnym zakresie dokona dezynfekcji wydzielonej strefy przed  

i po każdych Zajęciach edukacyjnych; 

3) przy wejściu do wydzielonej strefy Uczestnik zobowiązany będzie zdezynfekować ręce 

przy pomocy płynów dezynfekujących, które zapewnia Organizator; 

4) w wydzielonej strefie zostaną przygotowane stanowiska dla każdego Uczestnika,  

w odległości co najmniej 2 metrów;  

5) Uczestnik zobowiązany jest korzystać wyłącznie ze stanowiska przydzielonego mu 

przez Organizatora i pozostawać na tym stanowisku przez cały czas trwania Zajęć 

edukacyjnych; 

6) przemieszczanie się w trakcie Zajęć jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w przypadku 

konieczności skorzystania z toalety; w przypadku kolejki do sanitariatów należy 

zachować 2-metrowy dystans od siebie; 

7) Uczestnik zobowiązany jest zakrywać usta i nos maseczką lub przyłbicą ochronną 

przez cały czas przebywania w wydzielonej strefie; środki ochrony osobistej, w tym 

maseczki lub przyłbicę, Uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym 

zakresie; 

8) Organizator zapewni dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej; 

9) w Zajęciach edukacyjnych, obok Prowadzącego, będzie brał udział wyznaczony 

pracownik Organizatora, który będzie dbał o przestrzeganie Zasad sanitarnych przez 

Uczestników Zajęć oraz będzie uważał, aby osoby trzecie nie przekroczyły 

wydzielonego obszaru Zajęć edukacyjnych; Uczestnicy zobowiązani są stosować się 

do poleceń pracownika Organizatora. 
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3.  Oświadczenie Uczestnika: 

3.1. Przed rozpoczęciem Zajęć edukacyjnych Uczestnik zobowiązany będzie: 

1) podać Organizatorowi dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu  

lub adres e-mail – w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia 

epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział  

w danych Zajęciach oraz dla ułatwienia kontaktu z Uczestnikiem; 

2) złożyć obowiązkowe pisemne oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy, 

nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym. 

3.2.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.1. stanowi załącznik do niniejszych Zasad 

sanitarnych. Odmowa podpisania oświadczenia jest przeszkodą uniemożliwiającą 

wzięcie udziału w Zajęciach edukacyjnych i nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty  

za Zajęcia. 

3.3. Ponadto, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora, jeżeli 

wystąpią u niego lub u jego domowników objawy COVID-19 lub innej choroby 

zakaźnej. 

 
4.  Postanowienia końcowe 

4.1. Uczestnictwo w Zajęciach edukacyjnych jest równoznaczne z akceptacją niniejszych 

Zasad sanitarnych, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. 

4.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach zastosowanie mają przepisy 

obowiązującego prawa oraz zalecenia i wytyczne Generalnego Inspektora 

Sanitarnego w związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanem epidemii. 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Zasad sanitarnych. 


