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Wytyczne dotyczące regulacji epidemicznych
1.

Przebywanie w sali
a. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pozostawienia w szatni odzieży
wierzchniej, toreb, plecaków itp.
b. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na zajęcia odpowiednio
wcześniej w celu otwarcia okien w sali i jej wywietrzenia. Sale winny być
wietrzone nie rzadziej niż co 1,5 godz. w trakcie trwania zajęć.
c. Uczestnicy zajęć do wyznaczonej sali wchodzą pojedynczo i zajmują miejsca
wskazane przez prowadzącego zajęcia z zachowaniem w miarę możliwości
bezpiecznej odległości. Należy unikać tworzenia się grup uczestników przed
zajęciami i po zajęciach. W tym celu zaleca się otwieranie sal dydaktycznych
przez prowadzących zajęcia na minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem.
d. W przypadku zapewnienia dystansu społecznego (1,5 metra), 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.
e. 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 lub zostaną zastosowane maseczki ochronne.
f.

Prowadzący zajęcia w czasie wejścia do sali oraz podczas poruszania się po
niej jest zobowiązany do stosowania maseczki ochronnej w przypadku braku
możliwości zachowania dystansu społecznego od uczestników zajęć. Zdjęcie
maseczki ochronnej na czas prowadzenia zajęć jest możliwe wyłącznie w
przypadku zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) od innych
uczestników zajęć.

2.

Środki ochronne
a. W każdej sali dydaktycznej, w pobliżu wejścia zostaną wystawione środki
ochrony (maseczki, płyny do dezynfekcji dłoni i mebli). W przypadku braku
maseczek lub płynów potrzebę uzupełnienia należy zgłosić portierowi.
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3.

Stan zdrowia uczestników zajęć
a. 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. Zaleca się
systematyczne ponawianie apelu do studentów i słuchaczy o nieprzychodzenie
na zajęcia z wymienionymi dolegliwościami.
b. Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych (gorączka powyżej 38º, kaszel, duszności i kłopoty z
oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie) i nieobjęte kwarantanną lub
izolacją domową.
c. 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 w przypadku studentów i słuchaczy oraz
Biura Obsługi Wydziału w przypadku pracowników i innych osób prowadzących

4.

Bieżące informowanie i przypominanie
a. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania uczestników zajęć o
procedurach i środkach bezpieczeństwa obowiązujących na zajęciach, w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
b. Wprowadza

się

konieczność

sporządzania

listy

obecności

osób

uczestniczących w zajęciach w salach dydaktycznych. Dotyczy to także zajęć,
w których obecność nie jest obowiązkowa.
5.

Dyżury
a. W czasie dyżuru dydaktycznego nauczyciela akademickiego, doktoranta lub
innej osoby prowadzącej zajęcia w pomieszczeniu powinna przebywać tylko
osoba dyżurująca oraz jeden interesariusz.
b. Użytkownicy poszczególnych pokoi zobowiązani są uzgodnić między sobą
terminy korzystania z gabinetów na potrzeby dyżuru dydaktycznego.
c. W miarę potrzeby na potrzeby cichej pracy udostępnione zostają wszystkie
pozostałe gabinety.
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