
      

 

Wyciąg z Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 r. dotyczących 
zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć na studiach (po powrocie studentów na 
studia prowadzone w siedzibie uczelni lub jej filii). 

 
1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, 
którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w 
warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne 
niż studenci, dydaktycy i pracownicy Biura MBA. 

3. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych. 
4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów niezbędnych do 

sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych 
wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów innych 
uczestników zajęć. 

5. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia studenci mogą jeść 
przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami z zachowaniem bezpiecznej 
odległości. 

6. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub 
przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na 
przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 
2 metry od drugiej osoby. 

 
Zasady ochrony indywidualnej 
 

1. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć 
osłonięte usta i nos. 

2. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub 
wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą 
zakrywać ust i nosa maseczką). 

3. Zasada zakrywani ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu, w którym 
odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy 
przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób. 

4. Dydaktycy także powinni mieć zakryte usta i nos. 
5. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą 

z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki. 
7. Preparat do dezynfekcji lub rękawiczki zapewnia Uczelnia. 
8. Miejsca do siedzenia są zorganizowane w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co 

najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku. 
9. Pomieszczenie dydaktyczne powinno być regularnie wietrzone, nie rzadziej niż co godzinę w 

trakcie zajęć. 
10. Należy zminimalizować liczbę rzeczy osobistych wnoszonych do sali do rzeczy niezbędnie 

potrzebnych do realizacji zajęć. 
11. Należy unikać tworzenia się grup studentów. 
12. W przypadku wystąpienia u osoby podczas zajęć niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, należy niezwłocznie opuścić salę szkoleniową, udać się do miejsca izolacji, 
powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 
wydanych instrukcji i poleceń. 

 


