
Zasady postępowania mające na celu ograniczenie ryzyka 

zachorowania i przenoszenia COVID-19 

Informacje dla studentów odbywających zajęcia w Collegium Heliodori 

Święcicki przy ul. Grunwaldzkiej 6 (w skrzydle ABC) 

 

I. Wejście do budynku 

Na teren budynku dydaktycznego mogą wejść jedynie osoby bez objawów 

infekcji, które zgodnie z planem odbywają w nim zajęcia dydaktyczne.  

Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować dłonie i nałożyć maseczkę 

ochronną zakrywającą usta i nos.  

II. Przebywanie w budynku dydaktycznym 

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych dotyczy wszystkich osób 

przebywających: 

- w przestrzeni ogólnodostępnej (na korytarzach, klatkach schodowych, 

w windzie, w toaletach, itp.); 

- w salach dydaktycznych (jeśli nie można zachować w nich bezpiecznego 

dystansu 1,5 m między poszczególnymi osobami), 

Studenci są zobowiązani do pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej.  

Na zajęciach należy być odpowiednio ubranym, aby w często wietrzonych 

pomieszczeniach nie odczuwać chłodu.  

Korzystając z toalet, należy przestrzegać limitów określających maksymalną 

liczbę osób, które jednocześnie mogą przebywać w danym pomieszczeniu.  

III. Oczekiwanie na zajęcia 

Należy unikać gromadzenia się na korytarzu przed salami dydaktycznymi. 

Zaleca się wchodzenie do budynku kilka minut przed rozpoczęciem zajęć.  

Studenci rozpoczynający zajęcia w salach 400, 401, 402, 403 (przyziemie) na 

możliwość wejścia do środka oczekują przed szklanymi drzwiami ABC, starając 

się zachować bezpieczny dystans 1,5 m od innych osób.  Po wywietrzeniu sali 

wchodzą do niej pojedynczo, zachowując ciszę.  



Na wąskim korytarzu za szklanymi drzwiami może przebywać max. 8 osób pod 

warunkiem zachowania ciszy. Głośniejsze rozmowy są możliwe jedynie na 

zewnątrz lub w holu budynku.  

Zajmując miejsca na ławkach, należy zachowywać bezpieczny dystans  

i przestrzegać zakazu siadania w oznaczonych miejscach.   

IV. Przemieszczanie się grup studenckich pomiędzy kondygnacjami 

a) z przyziemia na wyższe kondygnacje 

Studenci, którzy pierwsze zajęcia w danym dniu odbywają w salach na wyższych 

kondygnacjach, przemieszczają się na górę, korzystając z windy. 

Studenci, którzy wcześniej mieli zajęcia w salach na dole, do sal na wyższych 

piętrach przechodzą schodami.  

b) z sal na wyższych kondygnacjach do przyziemia: 

Studenci, którzy w danym dniu zakończyli już swoje zajęcia, wracają na dół, 

korzystając z windy.  

Studenci, którzy kontynuują zajęcia w salach na najniższej kondygnacji,  

z wyższych pięter schodzą schodami.  

V. Przebywanie w salach dydaktycznych 

W salach dydaktycznych obowiązuje dezynfekcja rąk i noszenie maseczek 

ochronnych.  

Jeśli w pomieszczeniu możliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m 

między osobami, prowadzący zajęcia może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek 

wyłącznie na czas trwania zajęć i przy zachowaniu warunku nieprzemieszczania 

się ich uczestników.  

Bez zgody prowadzącego zajęcia maseczek zdejmować nie można! 

VI. Bezpieczeństwo sanitarne  

W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów infekcji, nieobjęte 

kwarantanną lub izolacją domową.  

W przypadku pogorszenia się samopoczucia i wystąpienia niepokojących 

objawów należy natychmiast zwolnić się z zajęć i udać do lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej (np. lekarza rodzinnego).  



Każdy przypadek nagłego, poważnego pogorszenia się stanu zdrowia należy 

natychmiast zgłosić wykładowcy lub pracownikowi administracji, który wzywa 

pogotowie ratunkowe (tel. 112). Osoba chora zostanie odizolowana od innych 

osób w odrębnym pomieszczeniu, gdzie będzie oczekiwała na przyjazd 

ratowników. 

W przypadku potwierdzenia SARS-CoV-2 lub skierowania na kwarantannę 

należy niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Studentów Wydziału 

Neofilologii (tel. 61 8293692).  

 


