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WYTYCZNE REKTORA AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 
DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA TOWARZYSZĄCYCH ORGANIZACJI ZAJĘĆ I EGZAMINÓW 

STUDENTÓW W PRACOWNIACH I LABORATORIACH AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU  
W CZASIE PANDEMII COVID 19  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów o charakterze 

praktycznym w ramach sesji egzaminacyjnych i egzaminów dyplomowych oraz zajęć 

alternatywnych, niezbędnych do zaliczenia praktyk zawodowych studentom/doktorantom na 

terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

2. Przywrócenie części zajęć wiąże się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i 

zabezpieczenia odpowiednich warunków sanitarnych na terenie Akademii. 

3. Zajęcia mogą być realizowane za zgodą Prorektora ds. Kształcenia. 

4. Niniejsze wytyczne dotyczącą realizacji zajęć dydaktycznych i organizacji części praktycznej 

egzaminów semestralnych i egzaminów dyplomowych. 

 

II. ZASADY ORGANIZACJI I PLANOWANIA ZAJĘĆ 

1. Zajęcia należy planować i organizować z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa 

biologicznego. 

2. Przed planowaniem należy określić maksymalną liczbę osób, które mogą przebywać w danym 

pomieszczeniu i informację taką zawiesić na drzwiach pomieszczenia oraz zamieścić na stronie 

internetowej Instytutu/Katedry. Uwzględniając liczbę miejsc w pomieszczeniu należy 

uwzględnić zasadę, że odległość między osobami siedzącymi powinna wynosić minimum 1,5 

metra. 

3. W zależności od liczby osób mogących jednocześnie uczestniczyć w zajęciach dokonać 

podziału studentów na określone/ mniejsze grupy. 

4. Przerwy między zajęciami w tej samej pracowni powinny zapewnić możliwość dezynfekcji 

pracowni przed zajęciami dla kolejnej grupy studentów (min. 30 min. do 1 godz.). 

5. Zajęcia planować tak, aby przerwy odbywały się oddzielnie dla każdej grupy. 

6. Studenci powinni być zapoznani z planami zajęć w terminie nie później niż trzy dni przed ich 

rozpoczęciem oraz szczegółowymi zasadami bezpieczeństwa biologicznego. 

7. Informacje te należy zamieścić na stronie internetowej Instytutu/Katedry. 

 

III. ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, 

którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w 

warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

2. Przed zajęciami wszystkie biorące w niej udział osoby powinny wypełnić deklarację dotyczącą 

ich stanu zdrowia. Deklaracje zbierają i dołączają do dokumentacji zajęć osoby 

odpowiedzialne za ich prowadzenie. 

3. Przed zajęciami studenci INOZ powinni być poddani badaniom temperatury. 

4. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne 

inni niż nauczyciele, studenci i personel pomocniczy. 

5. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych. 
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6. Każda osoba w miarę możliwości powinna korzystać z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ 

przedmiotów (stetoskop etc.) niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna 

jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. 

Nie można pożyczać przedmiotów od innych uczestników zajęć. 

7. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia studenci mogą jeść 

przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami. 

8. Osoby 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, określonego przepisami prawa, wynoszącego 

przynajmniej 2 metry od drugiej osoby. 

9. Studenci po zajęciach zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia budynku. 

10. Udział studentów w zajęciach podlega szczegółowemu ewidencjonowaniu. Za ewidencję 

udziału studentów na zajęciach odpowiada osoba wyznaczona do ich prowadzenia. 

 

IV. ZASADY OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

1. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć 

osłonięte usta i nos. 

2. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub 

wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą 

zakrywać ust i nosa maseczką). 

3. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się 

zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać 

bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób. 

4. Osoby prowadzące zajęcia, a także personel pomocniczy także powinni mieć zakryte usta i 

nos. 

5. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce 

wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki. 

6. Preparaty do dezynfekcji i mycia rąk zapewnia Akademia. 

 

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ, GDZIE REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA 

1. Przed zajęciami należy przeprowadzić instruktaż ze studentami w zakresie zasad 

bezpieczeństwa biologicznego obowiązujących w trakcie prowadzenia zajęć oraz przebywania 

na terenie budynku. 

2. Studenci powinni wcześniej otrzymać i zapoznać się z podstawowymi informacjami 

dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem, a także 

numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz infolinii 

NFZ. 

1. Przed wejściem do pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia należy udostępnić płyn do 

dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o 

obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na zajęcia. 

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

był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

3. W przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki 

sposób, aby zapewnić 2-metrowy odstęp pomiędzy studentami. 

4. Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny 

być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać. Jeżeli ze względów 

bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być 

dotykane powinny być regularnie dezynfekowane. 
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5. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, w tym przed zajęciami, nie 

rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć. 

6. Należy zapewnić miejsce, w którym będzie można zostawić rzeczy osobiste przed wejściem na 

zajęcia – plecak, torbę, kurtkę, telefon, np. szafki lub odrębne pomieszczenie, w którym będą 

przygotowane np. foliowe worki, w których studenci będą mogli zostawić swoje rzeczy 

osobiste. Należy zadbać, by studenci zostawiając lub odbierając swoje rzeczy zachowywali 

odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). 

7. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdych zajęciach. 

8. Należy także pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu (np. stetoskopy), w tym osobistego 

studentów, przed wejściem i po wyjściu z zajęć. 

9. W budynku, w którym realizowane są zajęcia należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie 

(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Jeżeli to możliwe, należy 

wyznaczyć i przygotować przestrzeń, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu 

odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do 

domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego. 

 

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZAKAŻENIA 

1. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie 

odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.  

2. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy medycznej osoba ta powinna udać się 

do domu transportem indywidualnym (np. własnym, czy zapewnionym przez Uczelnię), 

pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej. 

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem 

przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie 

poinformować stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad 

epidemiologiczny. 

4. Obszar, w którym poruszała się osoba zakażona należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty). 

5. Zaleca się, aby dalsze działania realizować zgodnie z procedurą postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

 

VII. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA POWIERZCHNIACH OGÓLNODOSTĘPNYCH 

1. Drzwi wejściowe do budynków, w których prowadzone będą zajęcia  w miarę możliwości 

powinny być otwarte, tak, aby osoby wchodzące nie musiały dotykać klamek. 

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

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

osoba. 

3. W budynku i poza nim należy stosować środki ochrony osobistej maseczki i/lub rękawice 

ochronne. 

4. Wszystkie powierzchnie, na których może osadzać się wirus powinny być regularnie 

dezynfekowane. 

5. Jeżeli na korytarzach znajdują się krzesła należy ograniczyć ich liczbę i odpowiednio ustawić, 

tak, aby zachować odległość pomiędzy kolejnymi wynoszącą min. 1,5 metra. 
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6. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach wejściowych 

powinna być informacja (dwujęzyczna) na temat maksymalnej liczby osób, które mogą 

znajdować się wewnątrz. 

7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca się wywieszenie instrukcji prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. 

9. Płyn do dezynfekcji rąk i środki higieny powinny być na bieżąco uzupełniane. 

10. Zabrania się organizowania zgromadzeń przez studentów w czasie przerw. 

 

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

1. Studenci uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do: 

 zapoznania się z planem zajęć i zasadami bezpieczeństwa biologicznego zamieszczonymi 

na stronie internetowej Instytutu/Katedry; 

 zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczycącymi możliwych sposobów 

zapobiegania zakażeniu koronawirusem, a także numerami telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych oraz infolinii NFZ; 

 punktualnego stawienia się na zajęcia; 

 niezwłocznego opuszczenia budynku po zakończeniu zajęć; 

 uczestniczenia w instruktażu organizowanym przez prowadzącego zajęcia; 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa biologicznego obowiązujących w trakcie 

prowadzenia zajęć oraz przebywania na terenie budynku. 

2. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do: 

 udziału w szkoleniu dotyczącym organizacji zajęć dydaktycznych i obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa biologicznego w Akademii; 

 prowadzenia instruktaży ze studentami w zakresie zasad bezpieczeństwa biologicznego 

obowiązujących w trakcie prowadzenia zajęć oraz przebywania na terenie budynku; 

 wyegzekwowania od studentów wypełnienia deklaracji dotyczących ich stanu zdrowia 

oraz znajomości zasad bezpieczeństwa biologicznego; 

 prowadzenia ewidencji udziału studentów w zajęciach; 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa biologicznego obowiązujących w trakcie 

prowadzenia zajęć oraz przebywania na terenie budynku. 

 

IX. KOMPETENCYJNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1. Prorektor ds. Kształcenia zobligowany jest do sprawdzenia wdrożenia w życie postanowień 

niniejszych wytycznych oraz wyrywkowej kontroli przestrzegania obowiązujących zasad. 

2. Dyrektor Instytutu/Katedry zobowiązany jest do: 

 zaplanowania i zorganizowania zajęć/ egzaminów zgodnie z niniejszymi wytycznymi; 

 opracowania szczegółowych zasad bezpieczeństwa biologicznego w zakresie prowadzenia 

zajęć w obiektach i pomieszczeniach, z których korzysta Instytut/Katedra; 

 przeprowadzenia szkolenia z prowadzącymi zajęcia na temat organizacji zajęć 

dydaktycznych i obowiązujących zasad bezpieczeństwa biologicznego w Akademii; 

 bezpośredniego nadzoru nad realizacją zajęć/egzaminów w podległej przez siebie 

jednostce. 

3. Kierownik Sekcji Infrastruktury zobowiązany jest do: 

 przygotowania budynku i pomieszczeń do realizacji zajęć w warunkach epidemii z 

uwzględnieniem ogólnych zasad bezpieczeństwa biologicznego i zasad szczegółowych 

określonych w niniejszych wytycznych; 
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 zabezpieczenia Instytutu/Katedry w środki ochrony osobistej i środki dezynfekujące; 

 uzgodnienia z firmą odpowiedzialną za sprzątanie zasad sprzątania i dezynfekcji 

pomieszczeń i powierzchni ogólnodostępnych w warunkach realizacji procesu kształcenia; 

 nadzoru nad realizacją zadań przez firmę odpowiedzialną za sprzątanie. 

 


