Komunikat nr 6/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 19 maja 2020 r.
o przywróceniu możliwości zakwaterowania w Domu Studenta
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powstałymi
w konsultacji z GIS, a dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania
w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19 ogłaszam co następuje:
1. Przywraca się możliwość zakwaterowania w Domu Studenta Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
2. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc informuje się, iż w przypadku powrotu
wszystkich osób dotąd zamieszkałych w Domu Studenta nie ma możliwości
zapewnienia zakwaterowania w osobnych pokojach.
3. Zakwaterowanie w pokoju więcej niż jednej osoby wymaga pisemnej zgody wszystkich
współlokatorów.
4. W przypadku braku zgody na wspólne zakwaterowanie chociażby jednej osoby, pokój
uznaje się za zwolniony, a Akademia zapewnia możliwość odbioru pozostawionych
rzeczy, przy czym brak odbioru w terminie do dnia 31 maja 2020 skutkuje naliczeniem
opłat za kolejny rozpoczęty okres rozliczeniowy (miesiąc), tj. od dnia 1 czerwca 2020r.
5. Osoby, które zgłoszą na adres domstudenta@am.katowice.pl chęć zakwaterowania
jednoosobowego wpisywane będą na listę osób oczekujących. W przypadku zwolnienia
pokoju, będzie on przydzielany osobom z listy oczekującej zgodnie z kolejnością
zgłoszeń.
6. Zamiar powrotu do Domu Studenta student powinien zgłosić za pomocą poczty
elektronicznej w godzinach 8.00-14.00 na adres domstudenta@am.katowice.pl
co najmniej dzień roboczy przed planowanym przyjazdem.
7. Osobom, które nie deklarują powrotu do Domu Studenta zapewnia się możliwość
odbioru rzeczy pozostawionych w pokojach po wcześniejszym umówieniu terminu
z administracją Domu Studenta, przy czym odbiór powinien nastąpić w terminie
wskazanym w ust. 4, pod rygorem skutków określonych w ust. 4
8. W Domu Studenta nie mogą przebywać osoby, które są chore albo objęte kwarantanną.
W szczególności studenci przybywający z państw, po powrocie z których obowiązkowa
jest kwarantanna, odbywają ją poza Domem Studenta.
9. W czasie zagrożenia epidemiologicznego mieszkańcy Domu Studenta mają obowiązek
przestrzegania do odwołania następujących wytycznych i zaleceń :
a. nakaz zakrywanie ust i nosa we wszystkich częściach wspólnych Domu
Studenta,
b. w pomieszczeniach wspólnych Domu Studenta typu kuchnia, pomieszczenia
sanitarno – higieniczne, pralnia w tym samym czasie może przebywać
maksymalnie 1 osoba. W pomieszczeniach tych znajdują się środki
dezynfekujące do powierzchni, które zaleca się stosować przed i po korzystaniu
z danego typu pomieszczenia,
c. zakazu odwiedzin osób z zewnątrz,
d. zakazu organizowania imprez i spotkań,
e. zaleca się, żeby studenci przebywali w swoich pokojach i opuszczali pokoje
wyłącznie w celach związanych z nauką oraz w przypadkach określonych
obowiązującymi przepisami sanitarnymi,

f. odbiór zamówionych dostaw żywności możliwy jest wyłącznie w strefie
recepcji z zachowaniem rygorów sanitarnych,
g. zaleca się, żeby regularnie korzystać ze środków dezynfekujących do rąk,
znajdujących się przy wejściu do Domu Studenta oraz w kuchniach
i pomieszczeniach sanitarnych na każdym piętrze,
h. przy recepcji należy zachować odległości co najmniej 2 m a do okienka należy
podchodzić pojedynczo,
i. w przypadku podejrzenia wystąpienia zarażenia koronawirusem u siebie lub
innych osób należy niezwłocznie poinformować recepcję Domu Studenta.
Osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem zobowiązana jest powstrzymać
się od przemieszczania i przebywania w częściach wspólnych,
j. w sprawach administracyjnych należy kontaktować się telefonicznie lub
mailowo.
10. Akademia zapewnia możliwość korzystania z pokoi gościnnych w Domu Studenta
wyłącznie przez pracowników, studentów i doktorantów Akademii Muzycznej
w Katowicach z zastrzeżeniem że doba hotelowa trwa od godz. 14 00 w dniu
zakwaterowania do godz. 1000 dnia następnego. Rezerwacja miejsc w pokojach
gościnnych odbywa się w godzinach pracy administracji telefoniczne pod nr. tel. 32 785
91 48 lub za pomocą poczty elektronicznej domstudenta@am.katowice.pl.
11. Powyższe zalecenia i wytyczne mogą zostać zmienione, w tym rozszerzone.

Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
(-) prof. dr hab. Władysław Szymański

