
Komunikat nr 730.020.5.2020 z dnia 20.05.2020 r. Dziekana Wydziału Farmaceutycznego 

UJ CM w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas realizacji zajęć laboratoryjnych 

i praktycznych w siedzibie uczelni w okresie 1 czerwca do 30 września 2020r. 

 

Przedstawione poniżej zasady obowiązują dla wszystkich kierunków Wydziału 

Farmaceutycznego UJ CM, w ramach których realizowane są zajęcia laboratoryjne 

i praktyczne we wskazanym okresie. 

 

Część I. Organizacji i zabezpieczenie zajęć 

1. Zajęcia należy zorganizować w sposób gwarantujący możliwość samodzielnej 

i indywidualnej pracy studenta. Studenci nie powinni pracować w zespołach. 

2. Przed wejściem na salę należy w widocznym miejscu umieścić informację o maksymalnej 

liczbie osób, które mogą przebywać równocześnie w danej sali. Maksymalna liczba osób 

dotyczy studentów i prowadzących.  

3. Powierzchnie do pracy oraz wszystkie materiały wykorzystywane w trakcie zajęć muszą 

być dezynfekowane pomiędzy realizacją zajęć dla poszczególnych grup studenckich. 

4. Miejsca do pracy należy zorganizować w sposób zapewniający co najmniej 2 metrowy 

odstęp między studentami, lub jeśli to niemożliwe należy oddzielić stanowiska pracy. 

W miarę możliwości, każdy student powinien mieć indywidualny zestaw materiałów/sprzętu 

do pracy. Jeśli studenci muszą korzystać podczas zajęć ze sprzętu wspólnego, należy go 

regularnie dezynfekować.  

5. Drzwi pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia powinni być otwarte, jeśli to 

niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, wówczas klamki/uchwyty i powierzchnie, których 

dotykają studenci powinni być regularnie dezynfekowane. 

6. Pomieszczenie dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, w trakcie trwania zajęć, 

nie rzadziej niż co godzinę. 

7. Jednostka zobowiązana jest zapewnić studentom miejsce do pozostawienia rzeczy, 

z których nie muszą korzystać podczas zajęć – takich jak okrycia, torby, telefony komórkowe. 

Należy zadbać, aby studenci odbierając rzeczy zachowali środki bezpieczeństwa (odległość 

od innych/zakrywanie ust). Jeśli jest to możliwe, można wykonywać dezynfekcję tych 

przedmiotów przed lub w trakcie ich przechowywania.  



8. W sali, gdzie odbywają się zajęcia lub przed salą należy przygotować miejsce do 

dezynfekcja rąk oraz zapewnić odpowiednie środki. W widocznym miejscu należy umieścić 

instrukcje dotyczące mycia rąk i ich dezynfekcji. 

9. Jeśli ze względu na charakter zajęć konieczne jest korzystanie z rękawiczek 

jednorazowych, także przez studentów, wówczas jednostka ma obowiązek dostarczenia 

rękawiczek dla wszystkich studentów uczestniczących w zajęciach. 

10. Należy do minimum ograniczyć liczbę nauczycieli uczestniczących w zajęciach. Jeśli to 

możliwe nauczyciele powinni przez cały okres realizacji prowadzić zajęcia z tą samą 

grupą/grupami studenckimi, aby do minimum ograniczyć liczbę potencjalnych kontaktów. 

11. Do minimum należy również ograniczyć udział personelu technicznego lub 

pomocniczego w zajęciach. Personel techniczny/pomocniczy nie powinien wchodzić na salę 

podczas zajęć, ani kontaktować się w tym czasie bezpośrednio ze studentami 

i nauczycielami. Jeśli to możliwe wszystkie czynności personelu technicznego powinny być 

wykonywane przed i po zakończeniu zajęć. 

12. Co najmniej 48 godzin przed pierwszymi zajęciami jednostka zobowiązana jest przekazać 

studentom informacje dotyczące podziału na grupy zawierające wskazanie studentom 

miejsca i czasu realizacji zajęć dla poszczególnych grup oraz wskazanie szczegółowych 

wymogów związanych z realizacją zajęć, obejmujących w szczególności informację 

o środkach bezpieczeństwa podjętych w związku z realizacją zajęć, środkach ochrony 

osobistej w jakie powinni zaopatrzyć się studenci, wskazanie rzeczy, które można wnieść do 

sali zajęć, itp.  

13. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy uzyskać od studentów potwierdzenie, że 

zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania 

zakażeniu koronawirusem, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w siedzibie uczelni 

oraz zasadami postępowania w przypadku ujawnienia ryzyka zakażenia.  

 

Część II. Realizacja zajęć 

1. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach studenci, nauczyciele, 

personel techniczny przebywający na kwarantannie lub objęci izolacją domową, albo 

przebywający w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach 

domowych. Prowadzący zajęcia ma prawo zabronić udziału w zajęciach osobie chorej lub 



takiej, co do której powziął podejrzenie, że może stwarzać ryzyko zakażenia pozostałych 

osób uczestniczących w zajęciach. 

2. Każdorazowo przed wejściem na salę zajęć student i nauczyciele mają obowiązek umycia 

rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcji. Nauczyciele oraz inny personel uczestniczący 

w zajęciach zobowiązany jest w czasie zajęć do noszenia rękawiczek jednorazowych oraz 

zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki jednorazowej lub wielorazowej lub przyłbicy – 

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać nosa i ust za pomocą 

maseczki. 

3. Student zobowiązany jest realizować wszystkie zajęcia z danego przedmiotu w ramach 

jednej, wskazanej przed rozpoczęciem zajęć, grupy. Prowadzący zobowiązany jest odmówić 

zgody na udział w zajęciach studentowi, który nie jest przypisany do danej grupy. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zobowiązany jest wskazać studentom miejsce do 

pozostawienia rzeczy, które nie są potrzebne w trakcie zajęć.  

5. W budynku i przed budynkiem obowiązuje całkowity zakaz palenia. 


