WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni
1. Jeżeli osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne jest chora lub przebywa w domu
z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sama
jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych – nie powinna
przychodzić do uczelni na zajęcia.
2. Przed zajęciami osoba prowadząca zajęcia powinna:
a) dokonać sobie samemu pomiaru temperatury i ocenić czy nie ma innych
objawów, takich jak: kaszel, duszności, ból głowy, bóle mięśni, itp.;
b) sprawdzić na drzwiach do sali, w której prowadzi zajęcia, ile osób może
w niej przebywać oraz policzyć dokładnie faktyczną liczbę osób;
c) wydać studentom rękawiczki ochronne i dbać o to, aby studenci ich nie
zdejmowali oraz zakrywali usta i nos przez czas trwania zajęć;
d) obowiązkowo udzielić uczestnikom zajęć instruktażu stanowiskowo-sanitarnego,
zgodnie z otrzymanym wzorem;
e) zobligować uczestników zajęć do wypełnienia (każdy swoim długopisem) listy
obecności oraz złożeniu podpisu po zapoznaniu się z instruktażem
stanowiskowo-sanitarnym, a także do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się
z Procedurami Bezpieczeństwa Sanitarnego obowiązującymi na uczelni.
3. Osoba prowadząca zajęcia podczas zajęć na Uczelni ma obowiązek zakrywania
nosa i ust, mycia i dezynfekowania rąk oraz noszenia rękawiczek ochronnych. Środki
do mycia i dezynfekcji rąk, przyłbice oraz rękawiczki ochronne zapewnia Uczelnia.
4. Osoba prowadząca zajęcia zamiast przyłbicy może we własnym zakresie, zaopatrzyć
się w maseczki lub zakrywać usta i nos częściami odzieży. Wybór pozostaje w gestii
osoby prowadzącej zajęcia.
5. Zaleca się przynoszenie na Uczelnię tylko niezbędnych rzeczy, potrzebnych podczas
prowadzenia zajęć.
6. Podczas zajęć należy nie pożyczać przedmiotów od innych osób i zwracać uwagę
studentom, by też tego nie praktykowali.
7. Podczas
pobytu
na
uczelni
należy
zachować
odstęp
przynajmniej
1,5 m od innych osób oraz nie tworzyć grup.
8. Zajęcia dydaktyczne, w zależności od panujących warunków atmosferycznych,
należy prowadzić przy otwartych oknach i drzwiach. Osoba prowadząca zajęcia
powinna kierować studentów poza budynek lub zwracać uwagę studentom by
spędzali ją w takich warunkach, aby zachować odstępy przynajmniej 1,5 m.
9. Należy zwracać uwagę i stosować się do znajdujących się na terenie Uczelni opisów
i komunikatów, które są umieszczone na drzwiach do pomieszczeń, toalet, wind, itp.
10. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do specjalnie przygotowanych
i opisanych koszy.
11. Jeżeli osoba prowadząca zajęcia źle się poczuje podczas zajęć, powinna zgłosić to
natychmiast innym uczestnikom zajęć lub innym pracownikom.
12. Niezwłocznie po zajęciach, najpóźniej w dniu następnym, należy przekazać do
kierownika dziekanatu komplet wypełnionych dokumentów (lista obecności, oraz
oświadczenia).
13. Po zajęciach na uczelni, jeżeli osoba prowadząca zajęcia zaobserwuje u siebie
niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem, powinna
powiadomić
natychmiast
Powiatową
Stację
Sanitarno-epidemiologiczną
w Bydgoszczy (52 325 56 00 lub 728 874 405), służby medyczne (999, 112) oraz
swojego przełożonego.

