
 

 
  

 
        Wytyczne dla studentów podczas zajęć kontaktowych odbywających się w budynkach WETI  

w roku akademickim 2020/2021 

 

Zajęcia na pierwszych semestrach  studiów I i II stopnia oraz semestrze siódmym odbywają  
się w sposób kontaktowy! 

 
1.   Ogólne zasady bezpieczeństwa 

 

 studenci przebywający w budynkach wydziału oraz korzystający z wind zobowiązani są do 

noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos 
 

 zawsze należy dbać o zachowanie wymaganego dystansu podczas poruszania się zarówno 
w budynkach oraz w pomieszczeniach dydaktycznych  
 

 ze względu na wymogi zachowania odległości między osobami siedzącymi została ograniczona 
liczba osób przebywających jednocześnie w audytoriach i w pomieszczeniach dydaktycznych  
 

 w laboratoriach obowiązują dodatkowo szczegółowe zasady ustalone przez prowadzących 
zajęcia 
 

2.  Środki bezpieczeństwa w budynkach: 
 

 w holach,  po  wejściu do budynków A i B ustawione są  automaty dezynfekcyjne i każdy student 
po wejściu do budynku jest zobowiązany przeprowadzić dezynfekcje rąk, czyli zawsze wchodzi 
do budynku "czysty" 
 

 w oczekiwaniu na rozpoczęcie zajęć studenci przebywają przed wejściem do sal i budynków (o 
ile pozwalają na to warunki pogodowe)  przy zachowaniu dystansu społecznego 
 

 wewnątrz budynków studenci poruszają się w maskach ochronnych lub innego rodzaju sposobu 
zasłaniającego usta i nos , które mogą zdjąć w miejscu  przeznaczonym do zajęć kontaktowych 
(w laboratoriach może być nałożony obowiązek zasłaniania ust i nosa)     
 

 obowiązuje zakaz siadania na ławkach i krzesłach znajdujących się w korytarzach  
i gromadzenia się w budynkach 

 

 student chcący w trakcie zajęć stosować osobistą ochronę powinien dysponować własnymi 
rękawiczkami, które muszą być  dezynfekowane przy wejściu do budynków 
  

 pomieszczenia dostępne są tylko zgodnie z harmonogramem zajęć i otwarte na min. 15 minut 
przed rozpoczęciem zajęć w celu ograniczenia możliwości gromadzenia się 
 

 podczas wchodzenia do sal wykładowych i innych pomieszczeń dydaktycznych oraz  przy 
wychodzeniu z tych pomieszczeń studenci obowiązani są zastosować się do  bieżących poleceń 
prowadzącego 

 

 prowadzący przed rozpoczęciem zajęć sporządza imienną listę uczestników uzyskując 
oświadczenie (podpis), że student nie ma objawów wskazujących na chorobę COVID-19 
 

 student powinien dysponować własnymi przyborami do pisania, gdyż prowadzący nie będą ich 
udostępniać, a udział w zajęciach jest możliwy dopiero po podpisaniu ww. listy  
 

 plany zajęć opublikowane są na stronie internetowej WETI w zakładce Studenci, portalu MojaPG 
i wywieszone na tablicach sal, a na stronach katedralnych mogą być opublikowane  plany 
dotyczące zajęć w salach i laboratoriach  katedralnych  


