
Drodzy Absolwenci i Pracownicy, 

dbając o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo opracowaliśmy procedurę wejścia/wyjścia/poruszania się po 

Uczelni/ w jej obrębie podczas uroczystości Rozdania dyplomów w dniu 22 sierpnia 2020 r. Uczelnia 

starając się zminimalizować maksymalnie ryzyko, uprzejmie wskazuje i wymaga stosowania się  

do wprowadzonych środków ostrożności. Do najważniejszych należą: 

1. W uroczystości może uczestniczyć / do budynku Uczelni może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Każda osoba przed wejściem do siedziby 

Uczelni zobowiązana jest wypełnić ankietę epidemiologiczną oraz poddać się badaniu temperatury 

ciała– dla Waszego i naszego bezpieczeństwa! Wszyscy wchodzący do siedziby Uczelni będą 

rejestrowani-  ponownie w celu zachowania bezpieczeństwa. 

2. Odbiór togi i biretu następuje w Punkcie Informacyjnym PSW po wcześniejszym wypełnieniu 

ankiety, zdezynfekowaniu rąk i poddaniu się zbadaniu temperatury. Do budynku mogą wejść 

wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica 

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).  

Do budynku należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu  

od drugiej osoby. 

3. Po odbiorze togi i biretu zapraszamy na wskazane miejsce przed gmachem Uczelni. Bezwzględnie 

zakazuje się tworzenia skupisk ludzi przed wejściem do budynku Uczelni.  

4. W całej uroczystości uczestniczymy z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub 

wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą 

zakrywać ust i nosa maseczką). 

5. Pracownik Uczelni, po zdezynfekowaniu przez Państwa dłoni, wskaże Pani/Panu oznaczenie 

miejsca, z którego nastąpi przez Panią/Pana odbiór dyplomu. Podczas całej uroczystości proszę  

o stosowanie się do 1,5 metrowego odstępu od drugiej osoby. 

6. Prosimy o niestosowanie gestów podziękowania tj. np. uścisk dłoni podczas całej uroczystości.  

7. Po zakończonej uroczystości odbiór pozostałych dokumentów następuję w oparciu o zachowanie 

powyższych zasad bezpieczeństwa. Wejście do gmachu Uczelni nastąpi po dezynfekcji przez 

Panią/Pana rąk oraz po  wyznaczeniu przez pracownika Uczelni. Stosujemy zasadę zachowania  

co najmniej 1,5 metrowego odstępu od drugiej osoby i nie tworzymy skupisk ludzi na korytarzach. 

8. Po odbiorze wskazanych w pkt. 7 dokumentów opuszczamy gmach uczelni.  

 

 


