
 

  

 

 

 

 

 

 

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie obiektów Wydziału Nauk o Ziemi i 

Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie pandemii 

COVID-19 

 

Zgodnie z: 

- Zarządzeniami nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. 

oraz nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r.,  

- Rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r.  

- Środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni 

opublikowanymi przez MNiSW 

 

określa się Procedury bezpieczeństwa w obiektach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska dotyczące wszystkich pracowników i studentów Wydziału. 

Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. 

Pracownicy i studenci mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem dotyczącym 

bezpieczeństwa biologicznego podczas pracy i realizacji zajęć dydaktycznych. 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

 

1. W miejscu pracy nie mogą przebywać pracownicy: chorzy, wykazujący objawy 

sugerujące chorobę zakaźną, przebywający w domu z osobą odbywającą kwarantannę 

lub izolację w warunkach domowych, albo którzy sami są objęci kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 

2. Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa przez studentów, doktorantów, pracowników 

i pozostałe osoby oraz zakładanie rękawiczek jednorazowych, szczególnie w sytuacji 

bezpośredniego kontaktu. Obowiązuje zachowanie odległości 2 metrów od drugiej 

osoby. 

3. Poszczególne stanowiska pracy powinny być rozmieszczone tak, aby odległość między 

nimi wynosiła min. 2 metry. Za organizację pracy odpowiedzialni są bezpośredni 

przełożeni. 

4. Osobistą komunikację należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

5. Należy wykorzystać środki teleinformatyczne w celu kontaktowania się pracowników 

ze sobą oraz ze studentami i doktorantami. W przypadku, gdy nie jest to możliwe 

zaleca się umawianie na konkretną godzinę i prowadzenie kalendarza takich spotkań. 

Wszystkie uczestniczące w nim osoby muszą zachowywać bezpieczne odległości oraz 

używać środków ochrony osobistej. 

6. Obieg dokumentów papierowych powinien odbywać się w sposób uregulowany przez 

kierownictwo jednostki a informacja o nim powinna być podana do wiadomości 

pracowników.  

7. Rekomenduje się by nie korzystać z wind (poza oczywistymi wskazaniami typu 

ograniczenia ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów). Jeśli jest to konieczne, do 

windy nie mogą wejść więcej niż 2 osoby w jednym czasie. Powinny one stać w 

możliwie największej odległości od siebie lub mieć założoną ochronę ust i nosa 

8. Wizyty osób z zewnątrz powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.  

9. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń.  

10. Reguły korzystania z bibliotek instytutowych regulują odrębne przepisy ustanowione 

przez Bibliotekę Uniwersytecką. 



Organizacja pracy dziekanatu w kontakcie ze studentami i doktorantami 

 

1. Wizyty studentów i doktorantów w dziekanacie ogranicza się do niezbędnego 

minimum, obsługa administracyjna realizowana jest w sposób zdalny lub za 

pośrednictwem punktu podawczego. W przypadku konieczności przesłania 

dokumentacji drogą elektroniczną przyjmuje się za wystarczające wykorzystanie 

adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej.  

2. W przypadku konieczności złożenia przez studentów lub doktorantów oryginału 

dokumentu, w tym w szczególności wydruku pracy dyplomowej, zobowiązuje się 

studentów do skorzystania ze skrzynki podawczej, a następnie poinformowania 

mailem prodziekana, do którego kierowane są dokumenty („do wiadomości” 

pracownika dziekanatu, który jest odpowiedzialny za prowadzenie kierunku studiów. 

Jeżeli są to sprawy dotyczące toku i organizacji studiów należy kontaktować się 

mailowo bezpośrednio z pracownikami przypisanymi do danego kierunku studiów. 

3. Wymagane jest zasłanianie ust i nosa oraz zakładanie rękawiczek jednorazowych 

przez studentów i doktorantów wizytujących dziekanat. 

4. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest załatwianie spraw osobiście ale tylko po 

uprzednim telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. Każda osoba, 

która pojawi się na umówione spotkanie w dziekanacie ma obowiązek wpisać swoje dane 
(imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu) do rejestru osób odwiedzających. 

 

Osoby biorące udział w zajęciach dydaktycznych 

 

1. W zajęciach dydaktycznych nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni 

pracownicy, którzy wykazują oznaki chorobowe, 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 mogą przebywać osoby 

postronne inne niż studenci i pracownicy. 

3. Zobowiązuje się prowadzących do sporządzenia listy obecności wszystkich osób 

przebywających w pomieszczeniu dydaktycznym (imię, nazwisko, numer indeksu, 

numer telefonu). 

4. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych. 

Każda osoba korzysta tylko z własnych przyborów/przedmiotów niezbędnych do 

sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. W przypadku korzystania ze wspólnych pomocy 

dydaktycznych, przyrządów itp. konieczna jest ich dezynfekcja po każdorazowym 

użyciu, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie można pożyczać przedmiotów 

innych uczestników zajęć. 

5. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę z napojem. W ciągu dnia studenci mogą 

jeść przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami. 

6. Studenci 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 wynoszącego 

przynajmniej 2 metry od drugiej osoby. 

7. Studenci zobowiązani są zachowywać dystans społeczny (min. 2 m) podczas 

przebywania na terenie uczelni. 

 

Zasady ochrony indywidualnej podczas zajęć dydaktycznych 

 

1. Czekając na wejście na zajęcia studenci powinni zachować odstęp min. 2 m oraz mieć 

osłonięte usta i nos.  

2. Nauczyciel akademicki powinien otworzyć drzwi pomieszczenia dydaktycznego 

odpowiednio wcześnie, żeby ograniczyć gromadzenie się osób. 

3. 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). 



4. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje studentów na terenie całego obiektu, w 

którym odbywają się zajęcia. Jeżeli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać 

zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2-metrowego odstępu od innych osób. 

5. Pracownicy prowadzący zajęcia również muszą mieć zakryte usta i nos. 

6. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy powinni umyć 

dokładnie ręce wodą z mydłem i dodatkowo je zdezynfekować. Pojemniki ze środkiem 

dezynfekującym powinny być zlokalizowane w pobliżu sal dydaktycznych i 

laboratoriów przewidzianych do realizacji zajęć.  

 

Zasady bezpieczeństwa związane z pomieszczeniami 

 

1. Przed zajęciami studenci, doktoranci i pracownicy powinni zapoznać się z 

podstawowymi informacjami/instrukcjami umieszczonymi przy salach dydaktycznych 

dotyczącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem oraz limitu 

osób mogących jednocześnie przebywać w danym pomieszczeniu. 

2. Miejsca do siedzenia muszą być zorganizowane w taki sposób, aby pomiędzy osobami 

zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku. Miejsca 

niedostępne muszą zostać oznaczone w widoczny i jednoznaczny sposób. 

3. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone przez prowadzących 

przed i po zajęciach, jednak nie rzadziej niż co godzinę – w trakcie zajęć, jeśli trwają 

więcej niż godzinę zegarową. 

4. Rzeczy osobiste studentów przed wejściem na zajęcia – plecak, torba, kurtka, telefon 

należy pozostawiać w szatni lub innym wyznaczonym miejscu, na zasadach 

określonych przez administratora budynku. 

5. Toalety są na bieżąco dezynfekowane przez obsługę sprzątającą. W pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych wywieszono instrukcję prawidłowego mycia rąk a przy 

dozownikach z płynem odkażającym instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk. W 

toaletach jednorazowo może przebywać 1 osoba.  

6. Miejsca siedzące, powierzchnie stołów, elementy ciągów komunikacyjnych, myszy, 

klawiatury i inne elementy wykorzystywane podczas zajęć w salach dydaktycznych 

dezynfekowane są przed i po każdych zajęciach zgodnie z zaleceniami GIS.  

7. W budynku, w którym realizowane są zajęcia wyznaczono i przygotowano 

pomieszczenie, gdzie będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych.  

 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa 

 

1. Należy unikać tworzenia się grup pracowników podczas pracy a studentów przed 

zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach. 

2. Jeżeli pracownik lub uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej 

należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego 

odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) oraz powiadomić właściwą miejscowo stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3. W sytuacji nagłego pogarszania się stanu zdrowia studenta lub pracownika należy 

niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższej 

placówki zdrowia. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować właściwą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która w razie konieczności podejmie 

odpowiednie działania. 

4. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy pogotowia ratunkowego a 

powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna wyda takie zalecenie pracownik lub 

student powinien udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym czy 

zapewnionym przez Uczelnię), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej. 

5. Szczegółowe wytyczne (telefony kontaktowe oraz procedury postępowania) w 

przypadku podejrzenia wystąpienienia SARS-Cov-2/COVID-19 u pracownika, 

doktoranta lub studenta zawiera komunikat Rektora UWr z dnia 22 maja 2020 r. 



6. Zaleca się pracownikom i studentom śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), 

a także obowiązujących innych przepisów prawa. 

 

 

 

 

Informacje szczegółowe: 

 

1) Telefony do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu (od 

poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 20.00) - 693 900 908, 781 400 199, 887 

811 060 

 

2) Telefony do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w 

Uniwersytecie Wrocławskim - 71 375 24 89, 71 375 29 22 

 

3) Lokalizacja skrzynki podawczej -  ul. Cybulskiego 30 – Dziekanat (czynny od 8 czerwca 

2020 roku). 

4) Izolatorium – sala VIII – ul. Cebulskiego 32, III piętro 

 

 

  



Podstawowe informacje o SARS-COV 2/COVID -19 

 Wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się na wiele krajów a wybuch choroby 

spowodowanej zakażeniem tym patogenem (COVID-19) ogłoszono stanem zagrożenia 

zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC). Aby skutecznie ograniczyć dalsze 

przenoszenie się wirusa i minimalizować skutki epidemii wprowadzono środki ostrożności. 

Powinny one zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, a jednocześnie chronić studentów 

doktorantów i pracowników uczelni. Bieżące informacje na temat sytuacji epidemicznej w 

kraju dostępne są na stronie https://gis.gov.pl/. 

 COVID-19 jest chorobą wywołaną przez nowy szczep koronawirusa SARS-CoV-2. 

Akronim powstał z „CO” – korona, „VI” – wirus, a „D” – choroba. Na początku choroba ta była 

określana jako „nowy koronawirus 2019” lub „2019-nCoV”. Wirus wywołujący COVID-19 jest 

nowym wirusem powiązanym z tą samą rodziną wirusów, co ciężki ostry zespół oddechowy 

(SARS), bliskowschodni zespół oddechowy (MERS) i niektóre rodzaje przeziębienia 

(koronawirusy alfa – NL63 i 229E oraz beta – HKU1 i OC43). 

 Najczęstsze objawy mogą obejmować gorączkę, kaszel i duszność, rzadziej nieżyt nosa 

i gardła, utratę węchu i smaku. W cięższych przypadkach infekcja może powodować 

śródmiąższowe zapalenie płuc z utrudnionym oddychaniem. Czasami może prowadzić do 

śmierci. Objawy są podobne do grypy lub przeziębienia, chorób, które są znacznie częstsze 

niż COVID-19. Dlatego wymagane jest testowanie w celu potwierdzenia lub wykluczenia czy 

dana osoba choruje na COVID-19. 

 Wirus jest przenoszony przez bezpośredni kontakt z kroplami wydzieliny dróg 

oddechowych zakażonej osoby (generowanymi przez kaszel i kichanie). Osoby mogą również 

ulec zakażeniu poprzez dotknięcie najpierw powierzchni skażonych wirusem, a następnie 

twarzy (np. oczu, nosa, ust). Wirus wywołujący COVID-19 może przetrwać na powierzchni 

przez kilkadziesiąt godzin ale proste środki dezynfekujące mogą go dezaktywować. 

 Najbardziej zagrożone ciężkim przebiegiem choroby są osoby starsze oraz z 

przewlekłymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca i choroby serca. Ponieważ jest to nowy wirus, 

wciąż nie wiadomo, jak on wpływa na dzieci i młodzież. 

 Nie ma obecnie dostępnej szczepionki przeciwko COVID-19. Leczenie choroby jest 

objawowe, podobnie jak infekcje grypopodobne. Prace nad skutecznymi lekami 

przeciwwirusowymi trwają, prowadzonych jest kilka badań klinicznych. 

 Podobnie jak w przypadku innych infekcji dróg oddechowych, takich jak grypa lub 

przeziębienie, środki ochrony zdrowia publicznego (codzienne działania zapobiegawcze) mają 

kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby: 

 pozostawanie w domu w razie choroby 

 zakrywanie podczas kaszlu lub kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chustką, którą po 

użyciu trzeba niezwłocznie wyrzucić 

 częste mycie rąk wodą z mydłem 

 czyszczenie często dotykanych powierzchni i przedmiotów 

  


