
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 109/2021 Rektora PWSZ  

w Koninie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie funkcjonowania 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w warunkach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

 

Wytyczne 

w sprawie wymogów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa 

studentów i pracowników uczestniczących w zajęciach dydaktycznych  

w czasie epidemii COVID-19 

  

I. Osoby biorące udział w zajęciach 

 

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów infekcji lub choroby 

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

którzy wykazują objawy infekcji (objawy choroby zakaźnej), przebywają w domu 

z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są 

objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

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

postronne inne niż studenci i pracownicy.  

3. Na każdych zajęciach na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych 

i innych formach kształcenia ustawicznego prowadzonych w murach Uczelni (również 

na wykładach) należy obowiązkowo przygotować listę obecności studentów lub 

uczestników zajęć. 

4. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.  

5. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów 

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie można pożyczać 

przedmiotów od innych uczestników zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów 

używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.  

6. Osoby przebywające w budynkach Uczelni w trakcie przerw powinny zachować 

dystans przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby i nosić maseczki. 

 

II. Zasady ochrony indywidualnej 

 

1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. 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 minimum 1,5 metrowego odstępu od innych osób.  

3. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m oraz 

mieć osłonięte usta i nos. 

4. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka). Podczas 

zajęć osłona na usta i nos nie jest wymagana przy zachowaniu dystansu minimum 1,5 

metra. 

 



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

oraz w trakcie zajęć, co najmniej raz na godzinę. 

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

ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je. Preparat do dezynfekcji zapewnia Uczelnia. 

7. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych podczas zajęć w laboratorium, 

jeżeli nie są to materiały jednorazowe. 

 


