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Wytyczne dot. prowadzenia zajęć stacjonarnych w czasie epidemii COVID-19  

 

1. W przypadku prowadzenia zajęć w sposób stacjonarny wymagane jest zachowanie następujących 

zasad: 

a) objawy wskazujące na jakąkolwiek infekcję wykluczają możliwość uczestniczenia w zajęciach  

i próbach, 

b) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które według swojej najlepszej wiedzy w okresie  

7 dni przed zajęciami miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2. Właściwy 

dziekan może uzależnić możliwość powrotu na zajęcia od tego, czy osoba, która miała kontakt 

z osobą zarażoną nie ma objawów zakażenia i przedstawi negatywny wynik testu 

diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż  po 4 dniach od 

kontaktu. Osoby, które w przeciągu 30 dni poprzedzających kontakt z osobą chorą zakończyły 

potwierdzoną decyzją urzędową izolację po przebytym SARS-CoV-2 mogą uczestniczyć  

w zajęciach mimo kontaktu z osobą zarażoną, 

c) zapewnienie w salach zajęć/prób środków do odkażania rąk i rekwizytów, 

d) rekwizyty używane podczas prób są dezynfekowane przez osoby z nich korzystające, 

e) po zakończeniu prób rekwizyty i kostiumy należy złożyć we wskazanym miejscu, 

f) wskazane jest, aby w zajęciach i próbach bezpośredni kontakt fizyczny ich uczestników był 

ograniczony do niezbędnego minimum, 

g)    listę niezbędnych realizatorów mogących brać udział w zajęciach / próbach do zajęć / 

egzaminach określa dziekan, przy czym liczbę tych osób należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum,  

h)    pokazy końcowe (egzaminy praktyczne) mogą odbywać się przed komisją powołaną przez 

dziekana przy zachowaniu ilości osób na sali zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.  

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne dziekan może podjąć decyzję o odbyciu pokazu bez udziału 

publiczności. 

2. Uczestników zajęć dydaktycznych zachęca się do zakrywania, w miarę możliwości ust i nosa przy 

pomocy maseczki. Ponadto obowiązują ich ogólne zasady korzystania z infrastruktury Uczelni (Załącznik 

nr 2 do zarządzenia). 

3. Właściwy dziekan może określić dodatkowe wymagania ponad określone ust.1. 
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