
 

Podstawowe zasady mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas 

zajęć dydaktycznych na terenie Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego, w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 
 

1. Na zajęcia w trybie bezpośredniego kontaktu z prowadzącym nie mogą uczęszczać 

studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę 

SARS-CoV-2.  

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby dzielące miejsce zamieszkania z osobami 

przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

3. Studenci zobowiązani są do przyniesienia własnych środków ochrony osobistej (maseczki 

lub przyłbicy, jednorazowych rękawiczek, itp.) oraz w zależności od wymagań związanych z 

typem zajęć własnego fartucha, notatnika, innych materiałów niezbędnych do zajęć, w tym 

instrukcji do ćwiczeń, długopisu i kalkulatora. Nie zaleca się pożyczania ww. akcesoriów.  

4. Na zajęcia studenci oraz wykładowcy nie powinni przynosić zbędnych rzeczy.  

5. Studentów, przebywających w budynku Wydziału Chemii, obowiązuje aktualny reżim 

sanitarny, w tym bezwzględne zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.  

6. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce, a następnie bezzwłocznie udać się do 

sali, w której odbywają się zajęcia.  

7. Na drzwiach sali umieszczone są informacje o maksymalnej liczbie osób, mogących 

przebywać w pomieszczeniu.  

8. Na każdych zajęciach student zobowiązany jest złożyć podpis na liście obecności, która 

zawiera dodatkowo deklarację o przystąpieniu do zajęć w stanie niewykazywania objawów 

wskazanych w pkt. 1 i zagrożeń wskazanych w pkt.2.  

9. W przypadku wystąpienia objawów choroby (pkt. 1) u uczestnika zajęć należy zastosować 

procedurę postępowania opisaną poniżej.  

10. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone przez pracownika 

(laboranta lub nauczyciela akademickiego) – przed zajęciami i nie rzadziej niż co godzinę w 

trakcie zajęć.  

11. Po zakończonych zajęciach laboratoryjnych studenci zobowiązani są do dezynfekcji 

stanowiska pracy pod okiem pracownika obsługi laboratoryjnej lub nauczyciela 

akademickiego oraz umycia rąk.  

12. Po zakończonych zajęciach studenci powinni niezwłocznie opuścić budynek Wydziału 

Chemii.  

 



Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u 

pracownika, doktoranta lub studenta 

1. Jeżeli student, doktorant lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej 

należy niezwłocznie go odizolować w przygotowanym pomieszczeniu (sala C102).  

2. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga pomocy lekarskiej 

student/doktorant/pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, 

pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.  

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o 

zaistniałej sytuacji powiadomić niezwłocznie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.  



4. Osoba prowadząca zajęcia o zaistniałej sytuacji informuje inspektora Biura Ryzyka i 

Bezpieczeństwa oraz dziekanat.  

5. Student jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia inspektora Biura Ryzyka i 

Bezpieczeństwa oraz dziekanatu, jeżeli dojdzie do wykrycia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w 

ciągu 14 dni od zakończenia zajęć.  

Ważne telefony!  

Biuro Ryzyka i Bezpieczeństwa – 58 523 24 50; 58 523 31 30  

email: ryzyko@ug.edu.pl  

Dziekanat Wydziału Chemii – 58 523 50 13; 58 523 50 14; 58 523 50 19  

Niezastosowanie się do powyższych regulacji może skutkować niedopuszczeniem do zajęć 


