
Szanowni Państwo, 

W związku z rozpoczynającym się odrabianiem zajęć laboratoryjnych w okresie od 1 do 21 lipca 

2020 r., proszę o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi obowiązującymi Państwa w trakcie 

przebywania na terenie Uniwersytetu Śląskiego. 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć proszę zapoznać się z załącznikiem do Zarządzenia nr 85 Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2020 r.: 

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20208501_1.pdf 

2. Studenci biorący udział w zajęciach laboratoryjnych powinni przynieść ze sobą: 

- maseczkę lub przyłbicę w celu zasłonięcia nosa i ust; 

- fartuch laboratoryjny (jeśli jest wymagany); 

- przybory piśmiennicze (długopis, notatnik). 

3. Dołączona do maila ankieta dotycząca ryzyka zakażeniem koronawirusem powinna być 

wcześniej przez studentów wydrukowana, wypełniona i podpisana.  

4. Wchodząc do budynku, w którym mają odbywać się zajęcia, dokonujemy dezynfekcji rąk 

płynem umieszczonym przy każdym głównym wejściu do wszystkich budynków Uczelni. 

5. Zabrania się rozchodzenia po budynku; grupy laboratoryjne zbierają się w głównym holu 

z zachowaniem dystansu 1,5 - 2m oraz oczekują na prowadzącego zajęcia, któremu należy 

przekazać ankietę. 

6. Prowadzący zajęcia przeprowadzają grupy laboratoryjne do szatni (bądź innej sali spełniającej 

funkcję szatni), a następnie do odpowiednich laboratoriów. Po zakończonych zajęciach 

prowadzący odprowadzają grupy studentów do wyjścia z danego budynku. 

7. Ubranie wierzchnie i torby pozostawiamy w specjalnie przeznaczonej sali wskazanej przez 

prowadzącego. W tej sali ubieramy fartuchy laboratoryjne (jeśli są wymagane). Z uwagi na to, 

prosimy o wcześniejsze przybycie na zajęcia (ok. 15 min.). 

8. W budynku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust (maseczka lub przyłbica). Zaopatrzenie  

w maseczki/ przyłbice jest powinnością każdego studenta. 

9. Podczas zajęć obowiązuje noszenie rękawiczek i maseczki lub przyłbicy. Przy wejściu na 

pracownie będą znajdować się do dyspozycji studentów: płyn dezynfekujący i rękawiczki 

jednorazowe; w przypadku potrzeby opuszczenia pracowni, dezynfekcja rąk przed wyjściem 

i zaraz po powrocie jest obowiązkowa.  

10. Uprasza się studentów o nieużywanie w trakcie zajęć telefonów komórkowych i laptopów. 

11. Student ma obowiązek stosowania się do wytycznych umieszczonych na każdych drzwiach 

laboratorium oraz wytycznych wskazanych przez prowadzącego zajęcia.  

 

http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20208501_1.pdf


ANKIETA NT. OCENY RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 
 
1. Czy miał/a Pan/Pani kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą na kwarantannie lub chorą  
z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem ? 

 
2. Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 7 dni miał/a Pan/Pani temperaturę ciała powyżej  
37,6 stopni Celsjusza? 

 
3. Czy obecnie Pan/Pani odczuwa jakieś niepokojące objawy zdrowotne? 

 
 
4. Czy aktualnie ma Pan/Pani objawy infekcji dróg oddechowych, tj. występowanie jakichkolwiek 
objawów choroby układu oddechowego, kaszel, duszność, trudności z oddychaniem? 

 
5. Zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania regulaminu pracowni oraz wytycznych 
dotyczących zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie przebywania w obiektach 
Uniwersytetu Śląskiego. 

 
 
Data:…………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby ankietowanej: ………………………….……………………………..………  
 
Podpis osoby ankietowanej: …………………………………………………………. 
 

TAK 

NIE 
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NIE 
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NIE 
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NIE 


