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WYTYCZNE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH ORAZ POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH 

W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

1. Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć na terenie Uczelni są zobowiązani 

do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych 

i stosowania się do wszystkich zaleceń oraz wytycznych obowiązujących w Uczelni, 

pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach bądź odmowy dopuszczenia 

do zajęć w przypadku niestosowania się do ww. wymogów i zaleceń, w szczególności 

w zakresie zakrywania ust i nosa oraz prawidłowej higieny rąk. 

2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie powinny przebywać osoby inne 

niż studenci lub pracownicy.  

3. Przy wejściu do pomieszczenia należy umieścić informacje dotyczące obowiązku 

stosowania osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. 

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

zajęciach. W tym celu należy z wyprzedzeniem czasowym przekazać studentom 

informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz zorganizować wejście na zajęcia w sposób 

uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe). 

5. Na każdym piętrze budynku, w którym prowadzone są zajęcia należy zapewnić 

możliwość dezynfekcji rąk. 

6. W pomieszczeniach, w których jest dostęp do umywalek należy wywiesić instrukcję 

mycia rąk. 

7. Środki ochrony indywidualnej dedykowane do specjalistycznego rodzaju pracy 

na stanowisku (okulary ochronne do pracy z laserami, obrabiarkami itp.), jeśli są 

udostępniane należy uprzednio zdezynfekować. 

8. Pomieszczenia dydaktyczne w miarę możliwości powinny być regularnie wietrzone, 

w tym przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć. Jeżeli jest to 

możliwe, wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach. 

9. Drzwi do sali oraz wszystkich pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny 

być otwarte. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, 

klamki/uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane należy dezynfekować 

co najmniej raz dziennie. 

10.  Miejsca i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować co najmniej raz dziennie. 

11. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta środków 

dezynfekcyjnych i sprzętu laboratoryjnego. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń. 

12. Jeśli w zajęciach uczestniczą osoby wymagające pomocy osób trzecich, osoby te nie są 

zobowiązane do utrzymania dystansu. Asystenci osób z niepełnosprawnościami 

przebywający na terenie Uczelni lub uczestniczący w zajęciach są zobowiązani do 

przestrzegania zasad obowiązujących na Uczelni, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ich 

przestrzeganie nie jest możliwe ze względu na obowiązki asystenckie. 

13. Każdy student zobowiązany jest korzystać z własnych przyborów/przedmiotów  

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać 

przedmiotów innych uczestników zajęć. 

14. Prowadzący zajęcia w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu COVID-19 powinien: 
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a) sprawdzić, czy studenci wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej; 

b) zapoznać studentów z regulaminami pomieszczenia oraz instrukcjami, w tym 

zasadach obowiązujących w czasie pandemii; 

c) nadzorować uczestników zajęć pod kątem przestrzegania zasad reżimu 
sanitarno-epidemiologicznego.  

15. Po zakończeniu zajęć należy zdezynfekować dłonie zgodnie z instrukcją.  

16. W sytuacji, kiedy u studenta w trakcie zajęć wystąpią objawy sugerujące COVID-19, 

prowadzący zajęcia ma obowiązek odsunięcia tego studenta od zajęć i niezwłoczne 

poinformowanie o zaistniałej sytuacji Prodziekana ds. studenckich, lub dziekanat 

Wydziału. Student ma być skierowany do miejsca zamieszkania z poleceniem 

konsultacji lekarskich, a w razie bardzo złego stanu zdrowia skierowany do izolatorium. 


