
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2020/2021 Dziekana Wydziału Biologii UAM z dnia 16 lutego 
2021r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021  
 

 

Wytyczne prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym w 

warunkach epidemii COVID-19 

 

1. Zajęcia rozpoczynamy od zapytania studentów czy zapoznali się z regulaminem i czy podpisując 
listę obecności świadomie deklarują się przestrzegać regulaminu. Nie czytamy regulaminu 
studentom! 

2. Omawiamy tylko zagrożenia wynikające z sytuacji pandemii COVID-19 oraz dotyczące 
zaplanowanych zajęć. 

3. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za stosowanie się studentów do wymogów sanitarnych 
związanych z epidemią COVID-19 (maseczki, dystans, dezynfekcja). Zapas maseczek umożliwiający 
ich zmianę podczas zajęć oraz płynu dezynfekującego powinny zostać uzupełnione przed 
rozpoczęciem zajęć. 

4. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, prowadzący zajęcia zobowiązany jest 
zaprowadzić studenta do izolatorium (pokój 0.72, obok portierni), oraz zapewnić możliwość 
konsultacji telefonicznej z lekarzem lub GIS. 

5. W przerwach między zajęciami opiekun sali ćwiczeń wietrzy pomieszczenie i przeciera klamki do 
drzwi płynem do dezynfekcji.  

6. Każdego dnia, po zakończeniu zajęć opiekun sali ćwiczeń przemywa stoły 0,1% podchlorynem 
sodowym przy otwartych oknach i włączonym wyciągu/wentylacji. 

7. Wszystkie sprzęty przynoszone z innych pracowni lub wynoszone z pracowni, np. do naprawy 
muszą być poddane dekontaminacji.  

8. Opiekun sali codziennie odnosi zamknięty worek z rękawicami i ręcznikami do piwnicy, stamtąd 
zostanie on przekazany firmie Remondis (do spalarni) przez Pana Szymona Drewniaka.  

9. WYPADEK to każde zdarzenie wymagające konsultacji lub pomocy lekarskiej! 

10. W razie wypadku wymagającego pomocy medycznej, zabezpieczamy poszkodowaną osobę, 

udzielamy jej w razie potrzeby pierwszej pomocy i natychmiast wzywamy pogotowie. 

11. Jeśli pracownik Pogotowia Ratunkowego proponuje przewiezienie poszkodowanej osoby do 

najbliższego szpitala własnym transportem – natychmiast zamawiamy taksówkę.   

12. Bezzwłocznie zawiadom o wypadku Dziekana (61 829 5551-5 lub 604129972) oraz Biuro 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy UAM (61 829 1083). 

13. Osoba prowadząca ćwiczenia i opiekun sali mają obowiązek wyprosić z niej osoby niestosujące się 

do regulaminu, oraz zgłosić naruszenie regulaminu Dziekanowi. 

14. Prowadzący ćwiczenia odpowiadają za bezpieczeństwo biologiczne. Mają obowiązek dbać o 

czystość pracowni, a także o utylizację odpadów zgodną z obowiązującym prawem i standardami 

pracowni GMM i GMO. 

 


