
 
 

Wytyczne dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne  
w salach Studium Matematyki ZUT w roku akademickiego 2021/2022  

Zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT w okresie ogłoszenia stanu epidemii na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszoną zarządzeniem nr 100 
Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r.: 

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników i studentów do zapoznania się i przestrzegania Procedury 
bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT. 

2. Zaleca się wszystkim pracownikom śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. Na terenie Studium Matematyki nie mogą przebywać pracownicy z objawami wskazującymi na zakażenie 
wirusem SARS CoV-2 (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia lub smaku), 
a także osoby, które miały kontakt z osobami chorymi na COVID-19 oraz przebywającymi na 
kwarantannie lub izolacji. 

4. Sale dydaktyczne powinny być otwierane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć.  

5. Nauczyciel akademicki dba o to, aby:  

a. studenci wchodzący na zajęcia zajmowali miejsca do siedzenia, które nie zostały wyłączone z użytku,  
b. studenci nie musieli dotykać klamek i włączników światła,  
c. sala była regularnie wietrzona po wyjściu każdej grupy. 

6. Podczas zajęć dydaktycznych należy zachować dystans minimum 1,5 m pomiędzy uczestnikami tych 
zajęć. Jeżeli zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe, studenci powinni pozostać w maseczkach 
zakrywających usta i nos podczas zajęć. 

7. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie mogą przebywać osoby inne niż pracownicy ZUT 
i studenci. 

8. Nauczyciel akademicki ma obowiązek sprawdzania obecności studentów na wszystkich zajęciach 
prowadzonych w kontakcie bezpośrednim oraz wprowadzania takich informacji do systemu e-dziekanat 
w trakcie zajęć lub niezwłocznie po ich zakończeniu. 

9. Nauczyciel informuje studentów o możliwości pozostawienia (na własną odpowiedzialność) przed 
wejściem na zajęcia rzeczy osobistych (plecaków, toreb, kurtek) w foliowych workach w pok. 106. 

10. Każda osoba przebywająca na zajęciach powinna korzystać z własnych (o ile to jest możliwe) przyborów 
niezbędnych do ich realizacji. Po zajęciach dokonywana jest dezynfekcja przedmiotów używanych 
wspólnie oraz powierzchni dotykowych. 

11. W czasie przerwy w zajęciach nauczyciel akademicki może opuścić budynek, w którym odbywają się 
zajęcia, lub przebywać wewnątrz z zachowaniem dystansu społecznego minimum 1,5 m. Jeżeli 
zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe, to konieczne jest zakrywanie nosa i ust maseczką. 

12. Zalecaną formą konsultacji ze studentami jest forma zdalna za pośrednictwem platformy MS Teams. 

13. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu 
powonienia lub smaku) należy stosować się do Procedury postepowania w przypadku podejrzenia 
zakażenia koronawirusem obowiązującej w Studium Matematyki ZUT. 

Kierownik Studium Matematyki 

dr Monika Perl 
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