
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 47/2020 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie organizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym  

w obiektach UMCS w roku akademickim 2019/2020   
                   

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 późn. zm.)  

 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

1. W zajęciach dydaktycznych realizowanych po 1 czerwca 2020 r. w trybie stacjonarnym 

poza nauczycielem akademickim je prowadzącym uczestniczyć mogą: studenci, 

doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych i innych form kształcenia.  

2. W przypadku zajęć laboratoryjnych uczestniczyć w nich mogą również pracownicy 

techniczni obsługujący proces dydaktyczny. 

 

§ 2 

W zajęciach, o których mowa w § 1 nie mogą uczestniczyć osoby:  

1) przebywające na kwarantannie lub pozostające w izolacji;  

2) zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji;  

3) posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (kaszel, katar, duszności, bóle 

mięśniowe).  

 

§ 3 

1. Osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych zobowiązane są przed ich rozpoczęciem 

do wypełnienia ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Osobom, które będą uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych przy wejściu na teren 

budynku należy wykonać pomiar temperatury ciała. Pomiar wskazujący na podwyższoną 

temperaturę uniemożliwia wejście na teren budynku. 

 

 



§ 4 

Osoby prowadzące zajęcia powinny przed ich rozpoczęciem zapoznać uczestników z 

podstawowymi informacjami dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu 

koronawirusem. Materiały do pobrania ze strony GIS: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.  

 

§ 5 

1. Uczestnicy zajęć mogą przebywać w budynku jedynie w miejscach dla nich 

wyznaczonych. 

2. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny korzystać ze środków ochrony indywidualnej 

w postaci rękawic, masek lub przyłbic, jeżeli nie uniemożliwia to realizacji zajęć. 

3. Przed wejściem do pomieszczeń, w których mają być realizowane zajęcia wszyscy 

uczestnicy są zobowiązani do dezynfekowania rąk środkiem na bazie alkoholu, min. 

60%, zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.  

4. Uczestnik zajęć może korzystać wyłącznie z własnych przyborów. Zabrania się 

pożyczania i przekazywania sobie przedmiotów przez uczestników zajęć.  

5. W czasie przerwy uczestnicy zajęć mogą opuścić budynek udając się na wolną przestrzeń 

zachowując odstęp 2 metrów.  

 

§ 6 

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

zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.  

2. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami zajęć nie jest 

możliwe ze względu na ich zbyt dużą liczbę należy podzielić grupy na mniej liczne lub 

zapewnić salę odpowiednio większą.  

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

sposób, aby zapewnić 2-metrowy odstęp pomiędzy uczestnikami zajęć lub zmniejszyć 

liczebność grupy lub oddzielić poszczególne stanowiska przegrodami np. z pleksiglasu. 

4. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczenia, ze względu na jego charakter, nie można 

zachować między studentem i pracownikiem odległości, o której mowa w ust. 1 należy 

do minimum ograniczyć czas takiego kontaktu, zachowując wszystkie zasady 

bezpieczeństwa. 

 

§ 7 

1. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, w tym przed zajęciami, 

nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć.  

2. Powierzchnie robocze oraz siedziska i miejsca dotykowe powinny być dezynfekowane po 

każdych zajęciach.  

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.  

4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaleca się wywieszenie instrukcji 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcji 

prawidłowej dezynfekcji rąk.  

5. Przed wejściem na zajęcia oraz po ich zakończeniu należy dezynfekować używany 

podczas zajęć sprzęt, w tym osobisty sprzęt uczestników zajęć.  

6. Drzwi wejściowe do pomieszczeń w których odbywają się zajęcia powinny być otwarte 

lub zabezpieczone przed zamknięciem tak, żeby nie było konieczności każdorazowego 

otwierania ich rękami. Klamki i drzwi powinny być regularnie dezynfekowane.  



7. Przed wejściem do każdej sali dydaktycznej powinna znaleźć się informacja 

(dwujęzyczna) o maksymalnej liczbie osób mogących w niej przebywać.  

 

§ 8 

1. Uczestnicy zajęć powinni ograniczyć ilość zabieranych ze sobą na zajęcia przedmiotów 

takich jak: komputery, plecaki, torby oraz okrycia wierzchnie. Telefony powinny być 

wyłączane i nie używane podczas zajęć. 

2. Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć, uczestnicy powinni unikać tworzenia skupisk 

i zachowywać odstęp 2 metrów oraz zakrywać usta i nos.  

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

pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące, w 

którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. O zaistniałej sytuacji należy poinformować właściwą powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną lub służby medyczne 

4. W każdej jednostce dydaktycznej uczelni, w widocznym miejscu umieszcza się numery 

telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.  

 

§ 9 

Dziekani wydziałów i kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, w których realizowane są 

zajęcia dydaktyczne mogą wprowadzić niezbędne szczegółowe zasady postępowania  

w realizacji zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                       R E K T O R  

 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Michałowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr  47/2020 

Rektora UMCS 

 

ANKIETA 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                      (imię i nazwisko pracownika/studenta)   

          

 
Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał(a) Pan/Pani za granicą?   TAK / NIE 

 

 
Czy ktoś z Państwa domowników przebywał w ciągu ostatnich 2 tygodni za granicą? TAK / NIE 

 

 

Czy Pan/Pani lub ktoś z Państwa rodziny jest obecnie objęty kwarantanną?  TAK / NIE 
 

 

Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji?     TAK / NIE 
(gorączka, katar, kaszel, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka, inne nietypowe) 

 

 
Czy obecnie lub w ostatnich 2 tygodniach występowały  

u Państwa domowników objawy infekcji?       TAK / NIE 

 

 
Czy przyjmuje Pan/Pani leki obniżające temperaturę ciała?    TAK / NIE 

(zawierające paracetamol, ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub pochodne) 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na 

UMCS (https://www.umcs.pl/pl/koronawirus-informacje,18993.htm) w czasie epidemii 

COVID-19 oraz zasadami organizacji zajęć na Wydziale/Instytucie ………………… 

obowiązującymi od 1 czerwca 2020 r. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym.  

 

Oświadczam, że w zajęciach dydaktycznych uczestniczę dobrowolnie, jestem świadomy 

aktualnych zagrożeń oraz nie będę kierował z tego tytułu do UMCS żadnych roszczeń. 

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w stosunku do udzielonych przeze mnie odpowiedzi, 

zaistniałych po wypełnieniu niniejszej ankiety, zobowiązuję się do bezzwłocznego 

poinformowania o tym fakcie władz Wydziału/Instytutu 

…………………………………….. 
 
 
 

          
       

      
   .…………………………………………………….. 

                              data i czytelny podpis pracownika / studenta 


