
Załącznik do zarządzenia nr 79 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

z dnia 26 maja 2020 r.

Wytyczne udostępniania infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej UŚ
w okresie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego

Informacje ogólne

1. Proces uruchamiania laboratoriów/pracowni włącznie z wymianą informacji
i monitorowaniem koordynuje Zespół Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-
Artystycznej (ZIBDA) w Dziale Nauki i Badań. Informacji udzielają pracownicy
ZIBDA: dr inż. Marcin Libera, dr Stella Hensel-Bielówka (e-mail: zibda@us.edu.pl;
tel.: 572 334 816, 32 359 2285). Zespół ściśle współpracuje z wydziałowymi Biurami
Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej.

2. Wykaz pracowni i laboratoriów niezbędnych do zabezpieczenia procesu
dydaktycznego i badawczego określa Dziekan na podstawie informacji uzyskanych od
dyrektorów pionów dydaktycznych oraz dyrektorów instytutów. Dyrektorzy
instytutów biorą pod uwagę konieczność zabezpieczenia procesu badawczego
w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych na podstawie informacji
przekazywanych przez kierowników projektów badawczych.

3. Opiekun laboratoriów/pracowni powinien w pierwszej kolejności zapewnić dostęp do
infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej (IBDA) osobom realizującym
projekty badawcze. Zapotrzebowanie na badania z wykorzystaniem infrastruktury
można zgłaszać opiekunom laboratoriów/pracowni lub biurom infrastruktury BDA na
Wydziałach.

4. Jeśli istnieje taka potrzeba, powinno się wprowadzić elastyczne godziny pracy dla
pracowników inżynieryjno-technicznych nadzorujących pracę urządzeń
i bezpieczeństwo w laboratoriach/pracowniach, aby zwiększyć dostępność
infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej dla pracowników naukowych
i doktorantów. Opiekunowie laboratoriów/pracowni, w których liczba planowanych
prac wymaga zaangażowania w większym wymiarze niż normalny czas
funkcjonowania, zgłaszają taką konieczność do Biura Infrastruktury na Wydziale wraz
z listą osób upoważnionych do prowadzenia prac z wykorzystaniem IBDA.

Przygotowanie laboratoriów/pracowni do pracy

5. Za przygotowanie laboratoriów/pracowni do celów badawczych i dydaktycznych
odpowiada wydziałowe Biuro Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej.
Biura ds. IBDA zbierają informacje o laboratoriach uruchamianych na swoich
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Wydziałach i przekazują je do Zespołu IBDA w Dziale Nauki
i Badań według wzoru określonego w załączniku nr 1.

6. W laboratorium/pracowni może przebywać jednocześnie tyle osób, aby możliwe było
utrzymanie 2 m odległości pomiędzy pracującymi w każdym kierunku, po odliczeniu
miejsca zajmowanego przez aparaturę. Liczbę osób dopuszczonych do korzystania
z aparatury w danym laboratorium/pracowni określa wydziałowe Biuro Infrastruktury
Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej w porozumieniu z opiekunem
laboratorium/pracowni.

7. Pracownicy wydziałowego Biura Infrastruktury Badawczo-Dydaktyczno-Artystycznej
w porozumieniu z opiekunami laboratoriów/pracowni zobowiązani są do umieszczenia
na drzwiach udostępnianych pomieszczeń informacji, w postaci napisu w języku
polskim i angielskim, o liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w danym
pomieszczeniu.

8. Udostępnione pomieszczenia do pracy z infrastrukturą badawczo-dydaktyczno-
artystyczną muszą być odkażane minimum raz na dzień środkami do dezynfekcji
przez personel sprzątający i wietrzone co najmniej raz na godzinę przez opiekuna
laboratorium/pracowni.

9. Laboratoria/pracownie dydaktyczne muszą być dezynfekowane i wietrzone po
zakończeniu zajęć każdej grupy laboratoryjnej przez prowadzącego zajęcia.

Bezpośrednie środki ochrony podczas pracy

10. Dostęp do środków ochrony (płynów, masek, worków, rękawiczek) zapewniają Działy
Administracyjno-Gospodarczych w 4 kampusach. Zapotrzebowanie określa Biuro
IBDA na Wydziale.

11. Jeżeli w laboratorium/pracowni jednocześnie przebywa więcej niż jedna osoba, do
zwyczajowego obowiązkowego ubioru ochronnego (fartuch, okulary, rękawiczki)
należy dodać jeszcze maseczki zasłaniające usta i nos.

12. Infrastruktura badawczo-dydaktyczno-artystyczna może być używana jedynie
w rękawiczkach ochronnych, które obsługujący zdezynfekował roztworem alkoholu
przed użyciem.

13. Płyn do dezynfekcji musi się znajdować w udostępnionym pomieszczeniu
w widocznym miejscu.

Organizacyjne środki ochrony pracy

14. Opiekunowie laboratoriów/pracowni są zobowiązani do rejestrowania podstawowych
danych wszystkich osób korzystających z IBDA w formie pisemnej w dedykowanym
zeszycie pracy laboratorium/pracowni. Zakres danych stanowi załącznik nr 2.



15. Opiekunowie laboratoriów/pracowni oraz prowadzący zajęcia dydaktyczne zapoznają
się z instrukcją postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia związanego
z koronawirusem.

16. Każda osoba chcąca skorzystać z infrastruktury badawczo-dydaktyczno-artystycznej
powinna zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczycącymi możliwych
sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem
(https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/).

17. Opiekunowie laboratoriów/pracowni zobowiązani są do rejestrowania deklaracji
zapoznania się z tymi informacjami poprzez podpis użytkownika
w dedykowanym zeszycie pracy laboratorium/pracowni.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

