
Wymogi bezpieczeństwa dla zajęć dydaktycznych w formie kontaktowej 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO 

 

NIE Idź na zajęcia, jeśli: 

- przebywasz w kwarantannie lub izolacji, 

- mieszkasz z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji, 

- masz objawy charakterystyczne dla COVID-19 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, trudności 

w oddychaniu, utrata węchu lub smaku, bóle mięśni). 

PRZED ZAJĘCIAMI:  

- jesteś zobowiązany do poddania się kontroli temperatury ciała. W przypadku temperatury 37,8 ° C 

lub wyższej nie możesz uczestniczyć w zajęciach i musisz skontaktować się z dziekanatem, 

- powinieneś poznać podstawowe sposoby zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, 

- czekając na wejście do sali zachowaj odległość 1,5 metra od innych oraz zakryj nos i usta. 

Na zajęciach: 

- przed wejściem na zajęcia zdezynfekuj ręce środkiem dezynfekującym zawierającym co najmniej 

60% alkoholu i zgodnie z instrukcją, 

- używaj tylko własnych rzeczy - nie pożyczaj ani nie używaj akcesoriów należących do Twoich 

kolegów! 

- możesz wyjść z budynku na przerwę pamiętając  

o zachowaniu 1,5 m odległości od innych, 

- nauczyciele, uczniowie i pacjenci obecni na zajęciach powinni mieć zakryte usta i nos, 

- sale lekcyjne powinny być odpowiednio wentylowane, 

- drzwi do sali powinny być otwarte, aby ich nie dotykać, a często dotykane powierzchnie należy 

regularnie dezynfekować, 

- przynoś na zajęcia tylko to, czego naprawdę potrzebujesz-resztę rzeczy zostaw w domu lub w 

szatni, 

- nie powinieneś używać telefonu komórkowego, powinieneś go wyłączyć podczas zajęć. 

Co zrobić jeśli podejrzewa się zakażenie u członka personelu lub ucznia? 

- Zostań w domu, jeśli odczuwasz objawy sugerujące zakażenie koronawirusem. Skontaktuj się 

telefonicznie z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem chorób zakaźnych 



i powiadom swojego bezpośredniego przełożonego (dotyczy pracowników) lub dziekanatu (dotyczy 

studentów). 

- Osobę z objawami infekcji należy niezwłocznie odesłać do domu transportem indywidualnym. Jej 

obowiązkiem jest zasięgnięcie porady lekarza lub zgłoszenie się do stacji sanitarno-

epidemiologicznej. Jeżeli osoba wykazująca objawy zakażenia nie może skorzystać z transportu 

indywidualnego jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu i oczekuje na transport sanitarny. 

- W przypadku dużego ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji, osoby mające bezpośredni kontakt 

z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem kierowane są na pracę zdalną lub na zajęcia w formie 

zdalnego nauczania. 

- W przypadku infekcji należy natychmiast zgłosić się do opiekuna budynku lub akademika w celu 

ustalenia obszaru, w którym przebywała osoba zarażona i odciąć ten obszar. Obszar ten jest 

następnie czyszczony i dezynfekowany. 

- Należy sporządzić listę osób przebywających w tej samej części budynku, co osoba podejrzana 

o zakażenie. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami Głównego Inspektora 

Sanitarnego, dostępnymi pod adresem gov.pl/web/koronawirus i gis.gov.pl, z uwzględnieniem osób, 

które miały kontakt z osobą zakażoną. 

Wszelkie informacje dotyczące podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia COVID-19 należy 

niezwłocznie zgłaszać Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na adres: 

staly.dyzur@umlub.pl 

 


