Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 142/2020
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
w brzmieniu nadanym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 186/2020
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wymagania dotyczące bezpiecznych warunków organizacji zajęć dydaktycznych
1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:
1) przebywające na kwarantannie lub pozostające w izolacji;
2) zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji;
3) posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (podwyższona temperatura,
kaszel, katar, duszności, utrata smaku lub węchu, bóle mięśniowe).
2. Studenci zobowiązani są do poddania się pomiarowi temperatury.
3. Studenci o temperaturze ciała co najmniej 37,8°C nie mogą uczesniczyć w zajęciach
i zobowiązani są skontaktować się z właściwym Dziekanatem.
4. Przed zajęciami studenci powinni otrzymać i zapoznać się z podstawowymi informacjami
dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Materiały do
pobrania ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialyo-koronawirusie/.
5. Przed wejściem do pomieszczeń szkoleniowych wszyscy uczestnicy są zobowiązani do
dezynfekowania rąk środkiem na bazie alkoholu, min. 60%, zgodnie z instrukcją dezynfekcji
rąk.
6. Uczestnik zajęć korzysta wyłącznie z własnych przyborów. Zabrania się pożyczania
i przekazywania sobie przedmiotów przez uczestników zajęć.
7. W czasie przerwy uczestnicy zajęć mogą opuścić budynek udając się na wolną przestrzeń
z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
8. Osoby prowadzące zajęcia, studenci, doktoranci i pacjenci obecni na zajęciach powinni mieć
zakryte usta i nos.
9. W przypadku realizacji zajęć w pomieszczeniach innych niż zlokalizowane na terenie
Uniwersytetu należy stosować się do zasad obowiązujących w danej jednostce.
10. Studenci odbywający zajęcia kliniczne na terenie bazy klinicznej Uniwersytetu przed
wejściem na teren podmiotów leczniczych wypełniają ankiety epidemiologiczne stosowane
w danych podmiotach.
11. Administratorem danych zawartych w ankietach są podmioty lecznicze.
12. W przypadku niedopuszczenia studenta do zajęć na terenie kliniki z uwagi na informacje
zawarte w ankiecie, student niezwłocznie powiadamia prowadzącego zajęcia i Dziekanat
oraz stosuje się do procedury opisanej w Załączniku Nr 6 do Zarządzenia.
13. Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona odpowiada za ocenę pomieszczeń
i określenie maksymalnej dopuszczalnej liczby mogących jednocześnie przebywać
w pomieszczeniu, z uwzględnieniem zachowania odległości 1,5m w każdym kierunku (nie
mniej niż 2,25m2 na jedną osobę). Informacja określająca ilość osób winna znajdować się
przed wejściem do pomieszczenia.
14. Zachowanie odległości 1,5 metra nie dotyczy uczestników zajęć z przedmiotów, które
zawierają efekty uczenia się wymagające bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.
W przypadku tego rodzaju zajęć zachowane muszą być wszelkie inne dostępne środki
zabezpieczenia, tj. rękawiczki ochronne, osłona ust i nosa itp.
15. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być wietrzone, w tym przed zajęciami, nie rzadziej niż
co godzinę w trakcie zajęć, chyba że w pomieszczeniu działa system wentylacji
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mechanicznej, zapewniający krotność wymiany powietrza, wówczas wyklucza się
otwieranie okien.
Drzwi wejściowe do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia powinny być otwarte lub
zabezpieczone przed zamknięciem tak, żeby nie było konieczności każdorazowego
otwierania ich rękami. Klamki i powierzchnie drzwi powinny być regularnie
dezynfekowane. Obowiązek dbania o dezynfekcję rozszerza się na wszystkich pracowników
jednostki, w tym na nauczycieli akademickich oraz personel techniczny.
Uczestnicy zajęć powinni ograniczyć ilość zabieranych ze sobą na zajęcia przedmiotów
takich jak: plecaki, torby oraz okryć wierzchnich. Telefony powinny być wyłączane i nie
używane podczas zajęć. Zbędne rzeczy powinny być zdeponowane w przeznaczonych do
tego celu pomieszczeniach.
Podczas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć, uczestnicy powinni unikać tworzenia skupisk
i zachowywać odstęp 1,5m oraz przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa.
W budynku w którym realizowane są zajęcia należy wyznaczyć i przygotować
pomieszczenie wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz płyny dezynfekujące,
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych, do czasu zorganizowania transportu do domu lub podmiotu leczniczego.

