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Szanowni Studenci, 

w celu zapewnienia bezpiecznych warunków studentom oraz pracownikom 

przebywającym na terenie Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 

2021/2022, wprowadzone zostały przez JM Rektor Prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską 

następujące zasady postępowania, które w istotny sposób powinny ograniczyć 

ryzyko zachorowania i przenoszenia COVID-19: 

 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów chorobowych 

(gorączka powyżej 38º, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i 

ogólne zmęczenie) i nieobjęte kwarantanną lub izolacją domową. W przypadku 

stwierdzenia ww. dolegliwości, prosimy o nieprzychodzenie na zajęcia.  

2. Osoba, u której potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2 lub która odbywa 

kwarantannę, zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do 

właściwego Biura Obsługi Studentów. 

3. Przed wejściem na teren obiektu wszystkie osoby zobowiązane są do 

zdezynfekowania dłoni przy użyciu środków odkażających umieszczonych w 

pobliżu wejścia do budynku oraz do zakrycia ust i nosa maseczką ochronną. 

4. Wszystkich przebywających na terenie obiektu w przestrzeni ogólnodostępnej  

(w szczególności w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, windach, 

toaletach itp.), wchodzących do sal dydaktycznych i do pokoi administracyjnych 

obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa. Jeśli z jakiegoś powodu maseczka 

ochronna musi zostać zdjęta, należy przestrzegać zasady zachowania minimum 

1,5 m odległości od innych osób.  

5. Na korytarzach budynku krzesła oraz inne miejsca siedzące są odpowiednio 

oznakowane w sposób informujący o możliwości ich zajmowania przy 

zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego (rekomendowane minimum 1,5 

m).  

6. W przypadku gdy zakres realizowanych ćwiczeń praktycznych wymaga 

zmniejszenia odległości pomiędzy uczestnikami zajęć (tzn. odstęp mniejszy niż 

1,5 m), należy stosować maseczki ochronne zakrywające usta i nos.  

7. W Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach jednostek organizacyjnych 

dopuszcza się możliwość swobodnego dostępu czytelników oraz 

wypożyczających do zbiorów bibliotecznych. Podczas pobytu w bibliotece 
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obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek ochronnych 

oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku.  

8. W każdej sali dydaktycznej, w pobliżu wejścia, będą dostępne środki do 

dezynfekcji rąk, a także pojemniki na zużyte maseczki ochronne.  

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pozostawienia w szatni lub wyznaczonym 

pomieszczeniu odzieży wierzchniej, toreb, plecaków itp. 

10. Uczestnicy zajęć do wyznaczonej sali wchodzą pojedynczo i zajmują miejsca 

wskazane z zachowaniem w miarę możliwości bezpiecznej odległości.  

11. W przypadku zapewnienia dystansu społecznego, prowadzący zajęcia może 

wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek ochronnych wyłącznie na czas trwania zajęć 

i przy zachowaniu warunku nieprzemieszczania się w tym czasie przez 

uczestników zajęć.  

12. Uczestnicy zajęć 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  

i zostaną zastosowane maseczki ochronne. 

13. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sporządzania listy obecności osób 

uczestniczących w zajęciach w salach dydaktycznych. Konieczność 

sporządzania listy obecności dotyczy także zajęć, w których obecność nie jest 

obowiązkowa. 

14. W czasie dyżuru nauczyciela akademickiego, doktoranta lub innej osoby 

prowadzącej zajęcia w pomieszczeniu powinna przebywać tylko osoba 

dyżurująca oraz jeden interesariusz. 

15. Jeśli prowadzący zajęcia zaobserwuje u uczestnika zajęć objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura 

powyżej 38C kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem) powinien niezwłocznie 

zwolnić go z zajęć i poprosić o udanie się do lekarza Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej. 

W przypadku nagłego pogarszania się stanu zdrowia (zasłabnięcie, niemożność 

opuszczenia obiektu własnymi siłami) prowadzący zajęcia winien odizolować go 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 

m odległości od innych osób i wezwać pogotowie ratunkowe (nr telefonu 999 lub 

112). O zaistniałej sytuacji prowadzący zajęcia niezwłocznie informuje dziekana 

lub dyrektora innej jednostki organizacyjnej.  
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16. W przypadku stwierdzenia u prowadzącego zajęcia zakażenia SARS-CoV-2 lub 

skierowania jego na kwarantannę, dziekan lub dyrektor filii wyznacza innego 

nauczyciela do prowadzenia zajęć lub wskazuje inny termin ich odbycia. 

 

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, wymienione wyżej 

wytyczne będą aktualizowane. 

 

 


