Załącznik 2 do Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Fizyki PW

Zasady organizacji zajęć w laboratoriach i salach dydaktycznych Wydziału Fizyki podczas epidemii
Zasady ogólne
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.
2. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne
inne niż studenci i pracownicy prowadzący zajęcia.
3. Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach.
W tym celu można np. z wyprzedzeniem czasowym przekazać studentom zasady
bezpieczeństwa i oczekiwanych zachowań, zorganizować wejście na zajęcia w sposób
uniemożliwiający grupowanie się osób (odstępy czasowe).
4. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, nie można używać telefonów, jeść ani
pić, należy korzystać z własnych przyborów.
5. Konieczna jest każdorazowo dezynfekcja urządzeń i materiałów dydaktycznych używanych
wspólnie.
6. Osoby mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek lub przebywać na jego terenie
przestrzegając dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, tj. 1,5 m od drugiej
osoby.
Zasady ochrony indywidualnej
1. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m oraz mieć
zasłonięte usta i nos.
2. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka lub przyłbica)
3. Zasada zakrywani ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu w częściach wspólnych –
korytarze, winda, toalety. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy
przestrzegać bezwzględnie 1,5 metrowego odstępu od innych osób.
4. Dydaktycy i pracownicy obsługujący zajęcia także powinni mieć zakryte usta i nos.
5. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni zdezynfekować ręce lub
tam gdzie wymagane użyć jednorazowych rękawiczek.
6. Zaleca się częste mycie rąk wodą z mydłem.
Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami
1. Przed zajęciami studenci powinni zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczycącymi
możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Materiały można pobrać ze
strony GIS: https://www.gov.pl/web/koronawirus. W przestrzeni Gmachu umieszczono
plakaty i infografiki.
2. Przed wejściem do laboratoriów / sal wykładowych należy udostępnić płyn do dezynfekcji rąk
oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby
wchodzące na zajęcia.
3. Przy drzwiach będzie umieszczona informacja o maksymalnej liczbie osób, które mogą
przebywać w sali/laboratorium.
4. Miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany
był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku (max 50% miejsc może być zajętych).

5. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy studentami nie jest możliwe ze względu
na liczbę studentów należy podzielić grupy na mniejsze.
6. W przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób,
aby zapewnić 1,5 metrowy odstęp pomiędzy studentami lub zmniejszyć liczebność grupy, lub,
jeśli to możliwe oddzielić poszczególne stanowiska przegrodami np. z pleksi.
7. W salach dydaktycznych można korzystać tylko z wyznaczonych miejsc. Zabronione jest
przestawianie stołów, ławek i krzeseł.
8. Prowadzący zajęcia ma obowiązek weryfikacji liczby osób, które mogą przebywać w salach
dydaktycznych.
9. Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny
być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać. Jeżeli ze względów
bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być
dotykane powinny być regularnie dezynfekowane.
10. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone w tym, przed zajęciami, nie
rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć.
11. Należy zapewnić miejsce, w którym będzie można zostawić rzeczy osobiste przed wejściem na
zajęcia – plecak, torbę, kurtkę. Należy zadbać, by studenci zostawiając lub odbierając swoje
rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie
ust i nosa).
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta, doktoranta
1. W Gmachu wyznaczono pomieszczenie nr 15, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie
odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego pomieszczeniu - Procedura
postępowania znajduje się w Regulaminie przebywania w Gmachu Wydziału Fizyki
podczas epidemii (osobny dokument).
3. Osoba, w przypadku wystąpienia objawów uzasadniających podejrzenie o zakażenie
wirusem SARS-CoV-2 powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przemysława Dudę –
prodziekana ds. ogólnych - na adres mailowy przemyslaw.duda@pw.edu.pl bądź na
numer telefonu (22) 234 1554. Dziekan Wydziału zgłasza następnie ten fakt na adres
powiadomienia@pw.edu.pl.
4. Pracownik/student/doktorant, w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia powinien
postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i komunikatami Głównego Inspektora
Sanitarnego.

