
Załącznik nr 1. Wskazania ogólne do organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych i innych formach w 
związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym. 
 
Zalecenia w zakresie organizacji zajęć: 

1. Należy unikać gromadzenia się studentów  w grupach przed zajęciami, w ich trakcie  
i po zajęciach. W przypadkach nieprzestrzegania należy wezwać do podporzadkowania 
się zaleceniom w tym zakresie lub powiadomić ochronne obiektów WSG. 

2. Studentom należy  zorganizować zajęcia w sposób wykluczający możliwość  
grupowania się osób (np. odstępy czasowe). 

3. Informacje, spostrzeżenia, pytania itp. należy przekazywać studentom  
z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu.  

4. Informacja o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali jest 

umieszczona na drzwiach wejściowych. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki 
sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp  
w każdym kierunku.  

5. Przy wejściach do budynków należy umieścić urządzenia do dezynfekcji rąk ze stosowną 
informacją (dwujęzyczną), z których powinna skorzystać każda wchodząca i wychodząca 
osoba. 

6. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone, w tym przed zajęciami 
oraz co godzinę w trakcie zajęć. 

 
Zalecenia dla prowadzących zajęcia: 

1. Studentom z wyprzedzeniem  czasowym należy przekazać zasady bezpieczeństwa  
i oczekiwanych zachowań. 

2. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje w salach, w których odbywają się zajęcia. 
3. Prowadzący zajęcia  powinni mieć zakryte usta i nos oraz zachowywać bezpieczny 

odstęp od studentów (2 m). 
4. Przy wejściu do budynku w którym zaplanowane są zajęcia studenci  dezynfekują ręce,  

a na  wybranych zajęciach na polecenie prowadzącego zajęcia zakładają  rękawiczki 
otrzymane od prowadzącego, który pobiera je wcześniej z kancelarii lub Działu 
Administracji.  

5. Prowadzący zajęcia powinien mieć pełną ewidencję obecności (elektroniczną lub  
w wersji papierowej) z każdych zajęć, aby w przypadku wykrycia zagrożenia można było 
szybko ustalić osoby mogące mieć kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2.  
 

Zalecenia dla studentów:  
1. Przy wejściu do budynku w którym zaplanowane są zajęcia studenci, uczestnicy  

dezynfekują ręce (preparat na bazie alkoholu, min. 60%), a na  wybranych zajęciach na 
polecenie prowadzącego zajęcia zakładają  rękawiczki.  

2. Czekając na wejście na zajęcia studenci zachowują odstęp 2 m, mają osłonięte usta  
i nos. 

3. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje również  w salach, w których odbywają się 
zajęcia. 

 
Opracowano na podstawie:  

„Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”.  


