
Zalecenia w zakresie korzystania z sali dydaktycznej zawierające 
zasady bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka epidemicznego pracy w sali 
dydaktycznej jest podstawowym obowiązkiem każdej osoby przebywającej w tych pomieszczeniach, 
w szczególności: 

 Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych dających podejrzenie o 

zarażenie chorobę zakaźną. 

 W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne (inne niż 

studenci, osoby prowadzące zajęcia, pracownicy uczelni). 

 Zaleca się korzystanie z własnych przyborów/ przedmiotów (długopis, notesy, pendrive itp.). 

 Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. 

 Podczas zajęć nie wolno spożywać pokarmów. 

 Zaleca się by na zajęcia mogły wejść wyłącznie osoby mające zakryte usta i nos (maseczka jednorazowa, 

wielokrotnego użytku lub przyłbica). W trakcie zajęć zaleca się mieć zakryte usta i nos (maseczka 
jednorazowa, wielokrotnego użytku lub przyłbica).  

 Zaleca się by jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta zachować bezpieczną 
odległość od innych osób, zgodnie z bieżącymi wymaganiami ogłaszanymi w komunikatach 

Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego  (GIS). 

 Przed wejściem na salę dydaktyczną, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy powinni zdezynfekować ręce 

preparatem (środek na bazie alkoholu). 

 Miejsca do siedzenia oraz ławki powinny być zajmowane z zachowaniem bezpiecznego dystansu.  

 Prowadzący zajęcia ze studentami i doktorantami na terenie Uczelni zobowiązany jest do 
przewietrzania sal po każdych zajęciach  

 Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach. 

 Obowiązkiem pracowników, doktorantów i studentów jest niezwłoczne zgłaszanie w formie 

elektronicznej mailem na adres powiadomienia@pw.edu.pl oraz do kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej na adres sekretariat.wains@pw.edu.pl każdego zauważonego lub zgłoszonego 
przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19. 

 Przed zajęciami studenci i pracownicy powinni zapoznać się z podstawowymi informacjami 
dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

 Prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek zapoznać uczestników zajęć z zapisami 
niniejszych zaleceń. 
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