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4 czerwca 2020 r. 

 

Zasady, które należy wdrożyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 

i studentom uczestniczącym w zajęciach dydaktycznych 

 

Studenci biorący udział w zajęciach  

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w danym dniu mają zaplanowane 

zajęcia, zgodnie z planem zamieszczonym na stronie Wydziału. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

(kaszel, katar, duszności, gorączka), nie objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz 

nie przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację domową. 

3. Przy wejściu do budynku, każdy student zostaje poddany obowiązkowemu pomiarowi 

temperatury oraz jest zobowiązany zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

4. Przed zajęciami student zapoznaje się z informacjami, procedurami i instrukcjami 

dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19. 

5. Każdy student jest zobligowany podpisać dokument potwierdzający zapoznanie  

się z wytycznymi wprowadzonymi na Wydziale zapobiegającymi rozprzestrzenianiu  

się COVID-19. 

6. Student powinien stosować się do oznaczeń poziomych i informacji znajdujących  

się w budynku. 

7. Przed wejściem na zajęcia student pozostawia rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, 

telefon, itd. w wyznaczonej szafce lub przygotowanym pomieszczeniu, w którym dostępne 

będą np. foliowe worki. Podczas zostawiania lub odbierania rzeczy, student musi 

zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

8. W czasie zajęć student ma obowiązek używania przyłbicy lub maseczki oraz rękawic 

jednorazowych, a dodatkowo w zależności od zagrożeń odpowiednio dobranych 

specjalistycznych środków ochrony indywidualnej. 

9. Na terenie budynku, również podczas przerw, obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 m 

dystansu społecznego oraz obowiązek stosowania maseczek lub przyłbic. 

10. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia przebywają tylko studenci i pracownicy. 

11. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przedmiotów niezbędnych  

do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać przedmiotów od innych 

uczestników zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli 

nie są to materiały jednorazowego użytku.  

12. W przerwie między zajęciami studenci mogą jeść przyniesione przez siebie produkty 

spożywcze.  
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13. Studenci, mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się 

odbywają lub przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń 

pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego. 

 

Pracownicy prowadzący zajęcia 

1. Zajęcia mogą być prowadzone przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych (kaszel, 

katar, duszności, gorączka) nie objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz nie 

przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację domową. 

2. Na terenie budynku, zarówno w czasie zajęć jak i podczas przerw obowiązuje zachowanie 

co najmniej 1,5 m dystansu oraz stosowanie maseczek lub przyłbic oraz rękawic 

jednorazowych. 

3. Przed wejściem do sali, osoba prowadząca zajęcia, musi zdezynfekować ręce płynem do 

dezynfekcji rąk, założyć rękawice jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę. 

4. Zajęcia należy zorganizować z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy 

studentami, a jeżeli nie jest to możliwe należy podzielić studentów na mniejsze grupy  

lub zapewnić większe sale. 

5. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do: 

 poinformowania studentów o procedurach i środkach bezpieczeństwa obowiązujących 

na zajęciach, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, 

 sporządzenia listy obecności osób uczestniczących w zajęciach uwzględniając siebie 

oraz obsługę techniczną, 

 egzekwowania stosowania przez studentów przyłbic lub maseczek oraz rękawic 

jednorazowych, a dodatkowo w zależności od występujących w czasie zajęć zagrożeń, 

odpowiednich specjalistycznych środków ochrony indywidualnej. 

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u studenta należy 

niezwłocznie odsunąć od zajęć i odizolować w przygotowanym odpowiednio do tego 

pomieszczeniu. Następnie należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego oraz niezwłocznie zawiadomić dziekana Wydziału. 
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Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pomieszczeniach dydaktycznych 

1. Przed wejściem do pomieszczeń dydaktycznych należy zapewnić płyn do dezynfekcji rąk 

wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk oraz pojemniki na zużyte maseczki  

i rękawice jednorazowe. 

2. Przy umywalkach należy zapewnić mydło w płynie wraz z instrukcją prawidłowego mycia 

rąk. 

3. Korytarze należy poziomo oznakować w sposób uwzględniający zachowanie dystansu 

społecznego. 

4. Należy unikać gromadzenia się studentów przy aparaturze pomiarowej.  

5. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi sal dydaktycznych nie mogą być otwarte, 

klamki, uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane powinny być regularnie 

dezynfekowane.  

6. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone przed zajęciami  

oraz co godzinę w trakcie zajęć. 

14. Należy zapewnić szafkę lub przygotować pomieszczenie, w którym będą dostępne np. 

worki foliowe, aby student, przed wejściem na zajęcia, mógł zostawić swoje rzeczy 

osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon, itd. Podczas zostawiania lub odbierania rzeczy, 

student musi zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  

8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Ważne 

jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń. 

9. W budynku, w którym realizowane są zajęcia należy wyznaczyć i przygotować 

pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn do dezynfekcji),  

w którym osoba odizolowana będzie mogła poczekać do czasu zorganizowania transportu 

indywidualnego do domu lub do szpitala na Oddział Zakaźny. 

 

Uwaga: 

Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach.  

W tym celu można np. z wyprzedzeniem czasowym przekazać studentom zasady 

bezpieczeństwa, zorganizować wejście na zajęcia w sposób uniemożliwiający grupowanie 

się osób (np. odstępy czasowe), poinstruować, aby kontaktowali się między sobą  

z wykorzystaniem mediów społecznościowych.  

 

 

 

 



4 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić  

do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu 

uzyskania porady medycznej, lub ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, bądź oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112. 

2. Jeżeli student przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie 

odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu.  

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia pracownika lub studenta należy wezwać 

pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego,  

a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.  

4. Obszar, w którym poruszał się pracownik lub student należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie 

płaskie i powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty),  

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 
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