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Instrukcja realizacji zajęć w pomieszczeniach dydaktycznych w KPSW
1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Nie może uczestniczyć w zajęciach osoba chora,
przebywająca w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach
domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. Wejście do pomieszczenia dydaktycznego odbywa się przez Budynek główny.
3. Wejście do pomieszczenia dydaktycznego możliwe jest tylko w maseczce/przyłbicy
ochronnej.
4. Po wejściu do sali dydaktycznej studenci i nauczyciel zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
5. W sali dydaktycznej, jednocześnie może znajdować się tyle osób ile wynika z zasad
bezpieczeństwa tj. aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp
w każdym kierunku.
6. Studenci siadają w miejscach do tego wyznaczonych, minimum co drugie miejsce.
7. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby
postronne inne niż studenci i pracownicy.
8. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. Zabrania się korzystania z telefonów.
9. Każda osoba korzysta z własnych przyborów/ przedmiotów niezbędnych do sprawnej i
skutecznej realizacji zajęć.
10. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały
jednorazowe. Dezynfekcji dokonuje administracja po zdaniu sprzętu po zakończonych
zajęciach.
11. W laboratorium komputerowym konieczne jest używanie rękawiczek jednorazowego
użytku. Po zakończonych zajęciach należy je zdjąć i umieścić w pojemniku na odpady
komunalne mieszane.
12. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć.
13. Pomieszczenia dydaktyczne powinny być regularnie wietrzone. Po zakończeniu zajęć z
daną grupą pomieszczenie ma być ozonowane i dodatkowo wietrzone.
14. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdych
zajęciach.
15. Dydaktyk pozostaje w pomieszczeniu przez cały czas trwania zajęć obserwując
prawidłowość działania także w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego,
16. Dydaktyk sporządza listę osób obecnych na zajęciach.
17. Jeżeli w trakcie zajęć studenci wykonują prace pisemne, które pozostawiają nauczycielowi
do oceny, to prace te muszą być umieszczane w specjalnym kartonie/pojemniku i
pozostawione na dwa dni celem odbycia kwarantanny.

