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Załącznik nr 2 do ZW 72/2020 
 

WYTYCZNE DLA GRUP ZAJĘCIOWYCH ORAZ  DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ 
DYDAKTYCZNYCH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

1. Liczebność grup zajęciowych należy dostosować do liczby miejsc w pomieszczeniach 
dydaktycznych, wyznaczonej z uwzględnieniem reżimu sanitarnego określonego w 
pkt 2 i 3. 

2. Stanowiska pracy studentów i prowadzących zajęcia powinny być zorganizowane  
w taki sposób, aby zapewnić 1,5-metrowy odstęp pomiędzy osobami lub jeśli to 
możliwe oddzielić poszczególne stanowiska przegrodami, np. ze szkła akrylowego 
(pleksi).  

3. Na każdego studenta powinno przypadać co najmniej: 
a) 2,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na 1 osobę dla zajęć laboratoryjnych, w 

których student przemieszcza się po laboratorium,  zmienia stanowiska, 
b) 1,5 m dystansu społecznego przy stanowiskach pracy dla zajęć laboratoryjnych 

i ćwiczeniowych, w których student zajmuje miejsce przy biurku, komputerze, 
c) 1,5 m dystansu społecznego, z zachowaniem co drugiego miejsca siedzącego  

w rzędzie i naprzemiennie w rzędach kolejnych, w salach w których odbywają 
się seminaria i wykłady. 

4. W budynku lub kompleksie budynków, w którym realizowane są zajęcia, należy 
przewidzieć przestrzeń, w której będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych,  przy zachowaniu odpowiednich odstępów, aby 
mogła poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub 
przyjazdu pogotowia ratunkowego. 

5. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie powinny przebywać osoby  
inne niż studenci  lub pracownicy.  

6. Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć na terenie Uczelni są zobowiązani 
do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów bezpieczeństwa GIS 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, w szczególności  
dezynfekcji. 

7. Miejsca do siedzenia na korytarzu mogą być zajmowane zgodnie z oznakowaniem 
siedzisk z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu.  

8. Należy zapewnić miejsce, w którym będzie można zostawić rzeczy osobiste przed 
przystąpieniem do zajęć. Należy zadbać, by studenci zostawiając lub odbierając swoje 
rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, 
zakrywanie ust i nosa).  

9. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć. 
10. Przy wejściu do pomieszczenia należy umieścić informacje dotyczące: 

a) maksymalnej liczby osób mogących przebywać w pomieszczeniu (informacja 
dwujęzyczna), 
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b) obowiązku zachowania 1,5 m dystansu między osobami podczas wchodzenia 
do sali, 

c) obowiązku stosowania osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,  
d) możliwości udziału w zajęciach wyłącznie osób zdrowych, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywających w domu z 
osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo 
samych objętych kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

11. 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). 

12. Należy zapewnić możliwość dezynfekcji rąk przed i po każdych zajęciach.  
13. W pomieszczeniach, w których jest dostęp do umywalek należy wywiesić instrukcję 

mycia rąk. 
14. W miarę możliwości apteczkę pierwszej pomocy w laboratorium należy doposażyć  

w półmaskę ochronną klasy FFP2/N95. 
15. Środki ochrony indywidualnej dedykowane do specjalistycznego rodzaju pracy na 

stanowisku (okulary ochronne do pracy z laserami, obrabiarkami itp.), jeśli są 
udostępniane należy uprzednio zdezynfekować. 

16. Pomieszczenia dydaktyczne 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. 

17. 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. 

18.  Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować co najmniej raz 
dziennie.   

19. Przeprowadzając dezynfekcję należy przestrzegać zaleceń producenta środków 
dezynfekcyjnych i sprzętu laboratoryjnego. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń. 
 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STUDENTÓW 

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci, którzy są 
chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w 
warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych.  

2. Na zajęcia zabrania się przynoszenia zbędnych rzeczy. Zabrania się korzystania z 
telefonów komórkowych w trakcie zajęć. 

3. Rzeczy osobiste należy zostawić w miejscu, wskazanym przez prowadzącego zajęcia. 
Studenci zostawiając lub odbierając swoje rzeczy obowiązani są zachować 
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odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i 
nosa).  

4. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m od 
siebie oraz mieć osłonięte usta i nos. 

5. Przed zajęciami studenci powinni zapoznać się z regulaminem pracowni w zakresie 
zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 oraz podstawowymi 
informacjami dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu 
koronawirusem.  

6. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym odbywają się 
zajęcia lub przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń 
pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, 
wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby. 

7. Przed rozpoczęciem zajęć ich uczestnicy powinni zdezynfekować ręce.  
8. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa 

lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

9. Należy zachować bezpieczną odległość od osób przebywających w pomieszczeniu 
(rekomendowane 1,5 m). 

10. 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. 

11. Każdy student zobowiązany jest korzystać z własnych przyborów/przedmiotów  
niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać 
przedmiotów innych uczestników zajęć. 

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

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH  
I WSPÓŁPROWADZĄCYCH  
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć pracownicy, którzy są 
chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w 
warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych. 

2. Jeśli to możliwe nie należy angażować do prowadzenia zajęć  ze studentami osób 
powyżej 60 r.ż., przewlekle chorych oraz kobiet w ciąży. 

3. Należy zachować bezpieczną odległość od osób przebywających w pomieszczeniu 
(rekomendowane 1,5 m). 

4. Na zajęcia  zabrania się przynoszenia zbędnych rzeczy. 
5. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa 

lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 
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6. Prowadzący zajęcia w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu COVID-19 powinien: 
a) sprawdzić, czy studenci wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej; 
b) policzyć osoby przebywające w sali oraz sprawdzić listę obecności; 
c) zapoznać studentów z regulaminami pomieszczenia oraz instrukcjami; 
d) nadzorować uczestników zajęć pod kątem przestrzegania zasad reżimu 

sanitarno-epidemiologicznego.  


