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Wstęp 

 
Specyfika nauczania w uczelni medycznej wymaga znaczącego udziału zajęć praktycznych i 
laboratoryjnych w toku procesu kształcenia. W odpowiednim wymiarze powinny one odbywać się w 
warunkach tradycyjnych umożliwiających właściwe nabywanie w szczególności umiejętności 
praktycznych oraz kompetencji społecznych. Uczelnia na podstawie uchwały Senatu z dnia 12 sierpnia 
br. ograniczyła do niezbędnego minimum nakład zajęć odbywających się w warunkach tradycyjnych, 
tj. w laboratoriach i warunkach klinicznych. Zachowanie właściwych warunków bezpieczeństwa jest 
niezwykle istotne dla skutecznego przeprowadzenia tej części naszej dydaktyki.  
 
Bardzo ważne jest skrupulatne przestrzeganie wszystkich zaleceń i obostrzeń zarówno uczelnianych, 
jak i wynikających ze specyfiki instytucji współpracujących z Uczelnią – szpitali, przychodni, innych 
jednostek ochrony zdrowia. Dla zachowania bezpieczeństwa staramy się wprowadzić jednorodne 
zasady służące zarówno pracownikom naszych jednostek, jak i wszystkim studentom odbywającym 
zajęcia na terenie Uczelni lub jednostek współpracujących.  Sumienne dochowanie tych zasad wpłynie 
na bezpieczeństwo nas wszystkich – pracowników, studentów oraz pacjentów powierzonych opiece 
jednostek ochrony zdrowia.  
 
Nie bójmy się informować o własnych podejrzeniach i obawach o stan naszego zdrowia, w 
szczególności o podejrzeniu u nas zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Uczelnia będzie przygotowana na 
ewentualną konieczność organizacji dodatkowych zajęć dla osób chorujących w trakcie roku 
akademickiego bądź poddanych kwarantannie. Zdajemy sobie sprawę, że może to spowodować różne 
indywidualne problemy, ale niech one rzeczywiście dotyczą tylko niektórych z nas. Troska o własne 
zdrowie jest teraz tożsama z troską o zdrowie całej naszej społeczności, także pracowników i 
interesariuszy instytucji z nami współpracujących, a w szczególności chorych powierzonych ich opiece. 
Musimy wszyscy zachowywać się bardzo rozważnie i odpowiedzialnie.  
 

Podstawowe zalecenia służące bezpieczeństwu prowadzenia tradycyjnych zajęć dydaktycznych: 

 
1. Do zajęć w formie tradycyjnej mogą przystępować osoby niewykazujące objawów infekcji dróg 

oddechowych lub objawów innych chorób zakaźnych, w szczególności podwyższonej 
temperatury równej lub wyższej niż 37,5oC, kaszlu, duszności, bólu mięśni, utraty węchu lub 
smaku. Obecnie nie wprowadza się obowiązku przedłożenia przed przystąpieniem do zajęć 
negatywnego wyniku na obecność wirusa SARS-CoV-2 u osób uczących się lub prowadzących 
zajęcia.  

2. Do zajęć nie mogą przystępować osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt (zgodnie z 
definicją bliskiego kontaktu według GIS, bez użycia środków ochrony osobistej) z osobą 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2*, przebywającą pod nadzorem epidemicznym, znajdującą się 
w okresie kwarantanny bądź objęte nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną lub izolacją 
domową.  

3. Zalecenia 1 i 2 dotyczą zarówno osób uczących się, jak i prowadzących zajęcia, a w przypadku 
osób uczących się są dokumentowane odpowiednim kwestionariuszem, opisanym w pkt. 7.  

4. Przed zajęciami przeprowadza się pomiar temperatury osób wchodzących do budynku, w 
których odbywają się zajęcia. W przypadku stwierdzenia u osoby uczestniczącej w zajęciach 
temperatury ciała równej lub wyższej 37,5oC, osoba taka wraca samodzielnie do miejsca 
zamieszkania i postępuje zgodnie z zaleceniami państwowych służb sanitarno-epidemicznych. 
W przypadku osób zakwaterowanych w akademikach, osoba mierząca temperaturę 
niezwłocznie informuje inspektora BHP, a osoba zagrożona infekcją  wirusem SARS-CoV-2 



udaje się samodzielnie do strefy wydzielonej pokojów osiedla studenckiego i postępuje 
zgodnie z odrębną instrukcją właściwą dla zasad postępowania w strefie wydzielonej.   

5. Przed rozpoczęciem zajęć należy umyć i zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki. W trakcie 
zajęć należy zachować odpowiedni dystans ok. 2 m, nosić poprawnie założoną maseczkę lub 
inną osłonę twarzy zasłaniającą nos i usta. Osoby uczące się są zobowiązane do wykonywania 
stosownych poleceń osób prowadzących zajęcia.  

6. Podczas zajęć student jest zobowiązany do korzystania z własnego, osobistego fartucha 
medycznego oraz własnej, osobistej maski bawełnianej lub innej osłony. W przypadku 
konieczności skorzystania z maski chirurgicznej, innej maski medycznej lub innych środków 
ochrony osobistej, zostaną one zapewnione przez Uczelnię lub instytucje współpracujące. 

7. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć po przerwie zajęć w Uczelni dłuższej niż 14 dni  osoba 
ucząca się przedstawia prowadzącemu wypełniony kwestionariusz sanitarno-epidemiczny i 
jego kopię, poświadczający negatywny wywiad w kierunku zwiększonego zagrożenia infekcją 
wirusem SARS-CoV-2. Osoba prowadząca pierwsze zajęcia jest zobowiązana do potwierdzenia 
otrzymania deklaracji na jej kopii oraz przekazania oryginałów kwestionariuszy do właściwego 
dziekanatu. Kopie kwestionariusza otrzymują studenci.  

8. Podpisanie się na liście obecności przez osobę uczącą się oznacza deklarację, że osoba ta nie 
stwierdza u siebie objawów wskazanych w punkcie 1. Lista obecności zawiera stosowną 
deklarację osoby uczącej się o przystąpieniu do zajęć w stanie niewykazywania objawów 
wskazanych w pkt. 1 i zagrożeń wskazanych w pkt. 2.  

9. W przypadku wystąpienia objawów wymienionych w pkt. 1 w trakcie zajęć, prowadzący zajęcia 
informuje o tym fakcie niezwłocznie inspektora BHP oraz właściwy dziekanat. Osoba, u której 
stwierdzono powyższe objawy, postępuje zgodnie z zaleceniami inspektora BHP oraz 
państwowych służb sanitarno-epidemicznych. 

10. Osoby, które zakończyły zajęcia, a u których w ciągu 14 dni po zajęciach wykryto zakażenie 
SARS-CoV-2, zobowiązane są powiadomić o tym fakcie inspektora BHP oraz właściwy 
dziekanat. 

11. Pomiędzy zajęciami osoby uczestniczące w kształceniu powinny bezwzględnie zachowywać 
zasady dystansu społecznego, unikać gromadzenia się, a w zamkniętych pomieszczeniach 
wspólnego użytku nosić poprawnie założoną maseczkę lub inną osłonę twarzy zasłaniającą 
usta i nos oraz często myć i dezynfekować ręce.  

12. Płyny dezynfekcyjne w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zajęć zapewnia Uczelnia lub 
w porozumieniu z nią jednostki współpracujące. Środki ochrony indywidualnej powinny być 
wyrzucane do specjalnie oznaczonych pojemników zlokalizowanych przy wyjściu z budynku. 

13. Sale dydaktyczne pomiędzy zajęciami oraz w trakcie zajęć powinny być intensywnie wietrzone 
co najmniej co godzinę.  

14. Osoby uczące się powinni umieszczać rzeczy osobiste zbędne na zajęciach (odzież 
wierzchnia/kurtki, płaszcze, plecaki, torby itp.) bezwzględnie w szatniach.  

15. Na teren Uczelni nie należy przynosić rzeczy zbędnych na zajęciach, np. walizek podróżnych.  
16. Należy unikać używania niezdezynfekowanych przedmiotów wspólnego użytku lub należących 

do innych uczestników zajęć.  
17. Niniejsze zalecenia stanowią uzupełnienie wytycznych GIS EP.NE.743.64.2020 

(https://extranet.gumed.edu.pl/page.php/533340/). 
 
Załączniki: 

1. Kwestionariusz sanitarno-epidemiczny. 
2. Wzór oświadczenia zawartego na liście obecności. 

 
Ważne telefony i maile: 

Sekcja ds. BHP:   tel. kom. 500 668 554, tel. wewn. 1105, 1215, mail – bhp@gumed.edu.pl  
Dziekanat WF:   tel. wewn. 1283, mail – dfarma@gumed.edu.pl  
Dziekanat WL:  tel. wewn. 1005, mail – dwl@gumed.edu.pl  
Dziekanat WNoZ z IMMiT:  tel. wewn. 1216, mail – dwnoz@gumed.edu.pl  


