Szczególne Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
na terenie kampusu Warszawskiej Szkoły Filmowej
W związku z trwającą epidemią koronawirusa władze Warszawskie Szkoły Filmowej
wprowadzają szczególne zasady utrzymywania rygorów sanitarnych umożliwiających
bezpieczne przebywanie na terenie kampusu oraz prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym
wewnątrz budynków WSF.
Ze względu na bezpieczeństwo, zdrowie i dobro Studentów i Słuchaczy, Wykładowców
i Pracowników Warszawskiej Szkoły Filmowej, prosimy o bezwzględne przestrzeganie
poniższych wytycznych.
§1
Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie kampusu
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Na teren kampusu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka,
przyłbica).
Przy każdorazowym wchodzeniu do budynku (budynek główny, kino, Dział Kreatywny)
obligatoryjnie korzystamy ze środków dezynfekujących ręce umieszczonych przy wejściu
do budynku.
Do Uczelni może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Na terenie kampusu mogą przebywać wyłącznie: Studenci, Słuchacze, Wykładowcy,
którzy w danym dniu i o danej godzinie mają zajęcia/prowadzą zajęcia stacjonarne
odbywające się w budynkach WSF. Prosimy o natychmiastowe opuszczanie budynku
i terenu Uczelni po zakończonych zajęciach oraz o nieprzychodzenie i nieprzebywanie na
terenie Uczelni przed wynikającymi z planu zajęciami.
Na terenie Uczelni a w szczególności w budynkach, pomieszczeniach zamkniętych należy
zachować dystans. Nakaz noszenia maseczek/przyłbic obowiązuje na patio oraz
w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu 2 metrowego (w szczególności
do pomieszczeń Działu Kreatywnego).
Wszystkie sprawy studenckie możliwe do załatwienia drogą mailową, powinny być
realizowane w tym trybie. W sytuacjach koniecznych wymagających osobistego kontaktu
z pracownikami Dziekanatu, zachowujemy dystans, zakrywamy nos i usta za pomocą
maseczki lub przyłbicy i dezynfekujemy ręce. Osoby nie stosujące się do wymagań nie
będą obsługiwane.
Obowiązuje całkowity zakaz gromadzenia się na patio, przed salami oraz przed budynkiem
Uczelni.
Oczekujemy od wszystkich bezwzględnego stosowania się do zaleceń i komunikatów
wydawanych przez pracowników Uczelni.
§2
Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w salach
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Wszystkie sale z wyjątkiem: Lab 1, Lab 3, Lab 4, Montażowa 1, Montażowa 2, FOTO
3, Studio dźwiękowe będą otwierane przez Dział Techniczny przed rozpoczęciem zajęć,
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co oznacza, ze ani Wykładowcy, ani Studenci nie pobierają kluczy z Dziekanatu lub Działu
Technicznego.
Klucze do sal: Lab 1, Lab 3, Lab 4, Montażowa 1, Montażowa 2, FOTO 3, Studio
dźwiękowe przed zajęciami pobiera z Dziekanatu lub Działu Technicznego tylko
Wykładowca prowadzący w tej sali zajęcia i po ich zakończeniu zamyka salę i oddaje klucz
do miejsca, z którego klucz został pobrany. Wykładowca oddaje klucz nie wchodząc do
Działu Technicznego oraz do Dziekanatu – dla zachowania bezpieczeństwa pomieszczenia
są oddzielone pleksi. Jednocześnie prosimy o zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki
lub przyłbicy. Po godzinach, w których jest czynny Dziekanat klucz może być wrzucony
do skrzynki znajdującej się przy Dziekanacie.
Dla zachowania bezpieczeństwa Wykładowca nie pobiera list obecności z Dziekanatu. Od
31.07.2020
r.
obowiązuje
elektroniczny
dziennik
rejestracji
obecności
Studentów/Słuchaczy dostępny po zalogowaniu do systemu Cambridge. Każdy
Wykładowca otrzyma maila z indywidualnym loginem i hasłem do systemu oraz instrukcją
obsługi elektronicznego dziennika obecności.
W sali wykładowej/studio może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
W sali wykładowej/studio może przebywać: Student, Słuchacz, Wykładowca, którzy w
danym dniu i o danej godzinie mają zajęcia/prowadzą zajęcia stacjonarne wynikające z
obowiązującego planu w konkretnej sali/studio.
W salach/studio zachowujemy możliwy dystans.
Jeśli jest to możliwe staramy się zakrywać usta i nos za pomocą maseczki/przyłbicy
Przy korzystaniu ze sprzętu szkolnego (znajdującego się na wyposażeniu sali/studio lub
wypożyczonego z magazynu WSF na potrzeby przeprowadzenia zajęć) obowiązuje nakaz
stosowania jednorazowych rękawiczek. Osoby, które nie będą się stosowały do tego
obowiązku, nie zostaną dopuszczone do zajęć / nie będą mogły korzystać ze sprzętu.
Zaleca się częste wietrzenie sal.
Uczelnia zapewnia dezynfekcję sal i urządzeń na koniec każdego dnia.
§3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
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Jeśli osoba znajdujaca się na terenie kampusu Warszawskiej Szkoły Filmowej zaobserwuje
u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to
bezzwłocznie udaje się w miejsce, w którym nie ma kontaktu z innymi osobami,
telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną oraz pracownika Dziekanatu.
Pracownikowi Dziekanatu przekazuje listę osób, z którymi miała ostatnio kontakt, aby
możliwe było ich natychmiastowe powiadomienie i odizolowanie.
Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem powinna zgłosić się bezpośrednio do
oddziału zakaźnego / oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego lub jeśli nie dysponuje własnym środkiem transportu
powinna wezwać pogotowie. Na czas oczekiwania na przybycie pogotowia osoba
z podejrzeniem zakażenia koronawirusem powinna udać się do pomieszczenia
oznakowanego jako „IZOLATKA” i powiadomić o tym pracownika Dziekanatu.

Pomieszczenie „IZOLATKA” znajduje się na poziomie -1 w budynku kina (wejście
bezpośrednie znajduje się z boku budynku kina od strony dziedzińca kampusu WSF i jest
wyraźnie oznakowane).
Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.
Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość.
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