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ZALECENIA OGÓLNE DO ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA  

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM 

 

Zalecenia w zakresie organizacji zajęć: 

1. Należy unikać gromadzenia się studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach.  

2. Studentom należy zorganizować zajęcia w sposób wykluczający możliwość grupowania się 

osób (np. odstępy czasowe). 

3. Informacje, spostrzeżenia, pytania itp. należy przekazywać studentom z wykorzystaniem 

elektronicznych środków przekazu.  

4. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami 

zachowany był wymagany przepisami odstęp w każdym kierunku.  

5. Zaleca się, aby w trakcie trwania zajęć, zarówno studenci, jak i prowadzący zajęcia mieli 

zasłonięte usta i nos za pomocą maseczki, w szczególności w przypadku braku możliwości 

zapewnienia odpowiedniego odstępu pomiędzy osobami. 

6. Przy wejściach do budynków należy umieścić urządzenia do dezynfekcji rąk ze stosowną 

informacją (dwujęzyczną), z których powinna skorzystać każda wchodząca i wychodząca 

osoba. 

7. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, w tym przed zajęciami 

oraz co godzinę w trakcie zajęć, o ile warunki atmosferyczne to umożliwiają. 

Zalecenia dla prowadzących zajęcia: 

1. Studentom z wyprzedzeniem czasowym należy przekazać zasady bezpieczeństwa. 

2. Przy wejściu do budynku, w którym zaplanowane są zajęcia studenci dezynfekują ręce, 

a na wybranych zajęciach, w szczególności na zajęciach wymagających korzystania 

z urządzeń i sprzętu będącego własnością Uczelni, na polecenie prowadzącego zajęcia 

zakładają rękawiczki otrzymane od prowadzącego. 

3. W przypadku konieczności stosowania na zajęciach rękawiczek jednorazowych lub 

dezynfekowania powierzchni, prowadzący pobiera wcześniej z Kancelarii lub Działu 

Administracji konieczne wyposażenie. 

4. Zasada zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki obowiązuje zarówno studentów, jak 

i osoby prowadzące zajęcia, w salach, w których odbywają się zajęcia oraz bezwzględnie 

w przestrzeniach ogólnodostępnych. 

5. Prowadzący zajęcia powinien mieć pełną ewidencję obecności (elektroniczną lub w wersji 

papierowej) z każdych zajęć, aby w przypadku wykrycia zagrożenia można było szybko 

ustalić osoby mogące mieć kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2.  

Zalecenia dla studentów:  

1. Przy wejściu do budynku w którym zaplanowane są zajęcia należy zdezynfekować ręce, 

a na wybranych zajęciach na polecenie prowadzącego zajęcia stosować rękawiczki.  

2. Czekając na wejście na zajęcia studenci zachowują wymagany bezpieczny odstęp oraz 

mają osłonięte usta i nos za pomocą maseczki. 

3. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje również w salach, w których odbywają się zajęcia 

w szczególności w przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniego odstępu 

pomiędzy osobami. 


