
 
 

W zajęciach dydaktycznych w trybie stacjonarnym 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). 

 

Osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych zobowiązane są przed ich rozpoczęciem  

do wypełnienia ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 zarządzenia nr 47/2020 Rektora UMCS. 

 

Osoby, które będą uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych przy wejściu na teren budynku 

powinny zgłosić się do punktu pomiaru temperatury ciała. 

 

Pomiar wskazujący na podwyższoną temperaturę uniemożliwia wejście na teren budynku. 

 

• Uczestnicy zajęć mogą przebywać w budynku jedynie w miejscach dla nich wyznaczonych.  

 

• Osoby uczestniczące w zajęciach powinny korzystać ze środków ochrony indywidualnej  

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

 

• 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.  

 

• Uczestnik zajęć może korzystać wyłącznie z własnych przyborów.  

Zabrania się pożyczania i przekazywania sobie przedmiotów przez uczestników zajęć.  

 

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

zachowując odstęp 2 metrów. 

 

• 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.  

• Przedmioty osobiste powinny być umieszczone w workach foliowych wydawanych  

przez pracowników. 

 

• Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć, uczestnicy powinni unikać tworzenia skupisk  

i zachowywać odstęp 2 metrów oraz zakrywać usta i nos 



 
 

 

W zajęciach dydaktycznych w trybie stacjonarnym 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). 

 

Osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych zobowiązane są przed ich rozpoczęciem  

do wypełnienia ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 zarządzenia nr 47/2020 Rektora UMCS. 

 

 

• Pomieszczenia dydaktyczne są regularnie wietrzone, w tym przed zajęciami,  

nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć. 

 

• W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk, 

zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej.  

 

• Sprzęt używany podczas zajęć, w tym osobisty sprzęt uczestników zajęć, jest dezynfekowany. 

 

• Drzwi wejściowe do pomieszczeń w których odbywają się zajęcia są otwarte  

lub zabezpieczone przed zamknięciem tak, żeby nie było konieczności każdorazowego 

otwierania ich rękami. Klamki i drzwi są regularnie dezynfekowane.  

 

• W budynku, w którym realizowane są zajęcia są przygotowane pomieszczenia wyposażone 

w środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące.  

 

• W wyznaczonych pomieszczeniach może być odizolowana osoba w przypadku wystąpienia  

u niej objawów chorobowych. O zaistniałej sytuacji będą informowane powiatowe stacje 

sanitarno-epidemiologiczną lub służby medyczne.  

 

• W każdej jednostce dydaktycznej uczelni, w widocznym miejscu umieszczone są numery 

telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

 


