WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTA
w związku z uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych w okresie ograniczenia
funkcjonowania uczelni

1. Twoje uczestnictwo na zajęciach jest dobrowolne.
2. Jeżeli jesteś chory lub przebywasz w domu z osobą odbywającą kwarantannę
lub izolację w warunkach domowych, albo sam jesteś objęty kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych – nie przychodź do uczelni na zajęcia.
3. Przed zajęciami dokonaj sobie sam pomiaru temperatury i oceń czy nie masz
innych objawów, takich jak: kaszel, duszności, ból głowy, bóle mięśni, itp.
4. Zaopatrz się w odpowiednią liczbę środków do ochrony nosa i ust (maseczki,
przyłbica, elementy odzieży), tak aby wystarczyły na cały okres zajęć.
5. Na uczelni masz obowiązek zakrywania nosa i ust, mycia i dezynfekowania
rąk oraz noszenia rękawiczek ochronnych. Środki do mycia i dezynfekcji rąk
oraz rękawiczki ochronne zapewnia uczelnia.
6. Nie przynoś na uczelnię zbędnych rzeczy. Tylko to, co jest Ci potrzebne
podczas zajęć. Uczelnia zapewnia szatnię oraz worki foliowe na Twoje rzeczy,
które możesz zostawić w szatni lub w wyznaczonym miejscu.
7. Podczas zajęć nie pożyczaj przedmiotów od innych osób. Nie korzystaj
z telefonów komórkowych.
8. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoje oraz innych, bezwzględnie stosuj się do
poleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia.
9. Podczas pobytu w uczelni nie grupuj się i zachowaj odstęp przynajmniej 1,5 m
od innych osób.
10. Przygotuj się na to, że zajęcia dydaktyczne, w zależności od panujących
warunków atmosferycznych, będą prowadzone przy otwartych oknach
i drzwiach, a przerwy podczas zajęć należy spędzać poza budynkiem lub
w takich warunkach, aby zachować odstępy przynajmniej 1,5 m.
11. Zwracaj uwagę na znajdujące się w uczelni opisy i komunikaty, które
znajdziesz na drzwiach do pomieszczeń, toalet, wind, itp. Stosuj się do nich
bezwzględnie.
12. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzucaj do specjalnie do tego celu
przygotowanych i opisanych koszy.

13. Jeżeli źle się poczujesz podczas zajęć, zgłoś to natychmiast osobie
prowadzącej.
14. Po zajęciach na uczelni, jeżeli zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy
mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem, powiadom natychmiast
Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Bydgoszczy (52 325 56 00
lub 728 874 405), służby medyczne (999, 112) oraz Dziekanat Twojego
Wydziału.

