
 
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 

Procedury COVID-19 

Zajęcia – nauczyciele akademiccy, studenci 

Każdy student powinien mieć poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych studentów, 

nauczycieli akademickich, pozostałych pracowników Uczelni oraz własne. 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną student powinien na każdym kroku przestrzegać 

wszystkich zasad wynikających z trwającej epidemii. 

1. Studenci* biorący udział w zajęciach 

• W zajęciach może wziąć udział wyłącznie student bez objawów chorobowych sugerujących COVID-

19, m.in. takich jak gorączka, kaszel, bóle stawowo-mięśniowe.  

• W przypadku występowania objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych student powinien 

pozostać w domu lub w okresowym miejscu zamieszkania tj. akademiku\stancji. 

• W zajęciach nie może wziąć udziału student, który przebywa w domu z osobą odbywającą kwarantannę 

lub izolację w warunkach domowych, lub sam jest objęty kwarantanną lub izolacją.  

• W pomieszczeniach dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia mogą przebywać studenci, 

nauczyciele akademiccy lub pracownicy związani z obsługą techniczną. 

• Każdy student korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów (stetoskop etc.) 

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Uczelnia zapewnia systematyczną dezynfekcję 

przedmiotów używanych wspólnie na zajęciach (jeżeli nie są to materiały jednorazowe). Nie jest 

wskazane pożyczanie przedmiotów, urządzeń innych uczestników zajęć. 

• Studenci mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub 

przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na 

przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa.  

 

2. Zasady ochrony indywidualnej 

• Czekając na wejście na zajęcia studenci proszeni są o zachowanie dystansu społecznego oraz osłanianie 

maską ust i nosa. 

• Zasada używania maski obowiązuje w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych (maseczka jednorazowa 

lub wielokrotnego użytku).  

• Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia. 

Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 

dystansu społecznego. 

• Nauczyciele akademiccy zobowiązani są również do używania masek.  

• Przed wejściem na salę dydaktyczną w której, odbywają się zajęcia każdy student powinien umyć 

dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je. Preparatem zapewnionym przez Uczelnię. 

• Wykładowca ma obowiązek każdorazowo sporządzić imienną listę studentów obecnych na zajęciach.   

W jednostkach klinicznych zasady odbywania zajęć klinicznych/praktycznych określają jednostki 

przyjmujące. 

3. Zasady bezpieczeństwa obsługi studentów określają poszczególne jednostki.   

4. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała lub innych objawów choroby 

i/lub podejrzenia zakażenia określa procedura postępowania dla studentów COVID - 19 

* Definicja studenta - należy przez to rozumieć: studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych i kursów 


