
Zasady uczestniczenia studentów w zajęciach w roku akademickim2D}0lf0fl

w ZakNadzie DiagnosĘki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

w zrviązku z pandemią CoVID-19

1. W zajęciach dydaktycznych nie mogą uczestnicryć studencildoktoranci, którzy

stwierdzili u siebie niepokojące objawy (temperatura ciała powyżej 37,5oC, suchy kaszel,

duszność, zaburzenia węchu lub smaku). KaŻda nieobecność musi byó usprawiedliwiona

zaświadczeni em l ekar ski m.

2. W miejscach ogólnodostępnych na teręnie Uczelni otaz w trakcie zĄęć dydaktycznych w

Za&adziestudenci zobowiązani są do zakrryanianosa i ust przy pomocy maski.

3. Studenci zobowiązani są do bezvtzg|ędnego przestrzeganiapoleceń pracowników Za|<ł'adu.

4. Na terenZal<Ładu studenci wnoszą tylko przedmioty niezbędne do realizacji zĄęć.

5. Bezpośrednio po ivejściu rla teren Zakładu obowiązuje wszystkich studentów

przeprowadzenie derynfekcji rąko z pobraniem Środka dezynfekcyjnego w sposób

bezdoĘkowy (nalezy naciskaó na ramię dozownika łokciem' przedramieniem)

6. Przechodzenie przez ś|uzę studencką i przygotowanie do wejścia/wyjścia nalz sa|i

dydaktycznej odbywa się sprawn ie bęz zbędnych dodatkowych czynnoŚci.

7. W śluzie studenckiej' w wyznaczonej dla danej grupy szafte, studenci pozostawiaj4

fartuchy. Fartuchy te ptzeznaczone są tylko do odbywania zajęć, w Zakładzię Diagnostyki

Mikrobiolo gicznej i Immunologii Infekcyjnej i nie mogą być wykorzystywane w innych

zakJadach i jednostkach uczelni. Fartuchy po zakończonych zajęciach zostaną poddane

utylizacji.

8. Po przejściu pYzez śluzę studencką i bezpośrednio po wejściu na salę dydakĘczną

naleĘ ponownie zderynfekować ręce i na suche dłonie za|ożyć rękawice jednorazowe.

9. obowiązuje zakazdotykania dłońmi (takze w rękawicach) okolicy twarzy, dotykania maski

zasłaniaj4cej usta i nos.

10. Należy rozmowy ograniczycdo niezbędnego minimum.

1 1. Studenci w sali ćwiczeń zajmują stanowiska pracy' nie przemieszczają się poza

.vqtznaczone miejsca.

12, Przed' opuszczeniem sali cwiczen na|eiy zdjąó rękawice i wyrzució je do pojemnika z

czerwonym workiem i przed wyj ściem z salri naleŻy zdezynfekowaó ręce.

13. Po kuŻdorazovtym zdjęctu rękawic i przed zaŁoŻentem nowej pary na|ezy ręce

zdezynfekować.



14. Studenct zobowiązani są do okazania legitymacjibądź identyfikatora i odsłonięcia twarzy

na prośbę pracownika Uczelni.

15. Zasttzega się, iż zasady mogę ulec zmianie w dowolnym momencie w trakcie trwania

semestru i odbywaniazajęć, ptzez studentów.
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