Poznań, 7 września 2021 roku

Szanowni Państwo,
w celu zapewnienia bezpiecznych warunków studentom, uczestnikom studiów
doktoranckich, doktorantom szkół doktorskich, słuchaczom studiów podyplomowych,
kursów dokształcających i szkoleń oraz pracownikom przebywającym na terenie
Uczelni, w związku z zarządzeniem nr 139/2020/2021 Rektora UAM z dnia 20 sierpnia
2021 r. w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze
zimowym roku akademickiego 2021/2022, wprowadzam następujące zasady
postępowania, które w istotny sposób powinny ograniczyć ryzyko zachorowania i
przenoszenia COVID-19:
1. Przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć należy zorganizować w trybie
stacjonarnym lub zdalnym zebranie z:
1) pracownikami wydziału (instytutu, katedry) lub filii zaangażowanymi
w proces dydaktyczny;
2) każdym rocznikiem studentów, a w przypadku kierunków z małą liczbą
studiujących z każdym kierunkiem studiów.
2. Celem takich zebrań powinno być przekazanie informacji o zasadach
funkcjonowania Uniwersytetu, wydziału lub filii w semestrze zimowym. Takie
informacje należy oprzeć na aktualnych zarządzaniach rektora, niniejszym piśmie
oraz zaleceniach MEiN, MZ i GIS. Przekazywane treści powinny być dostosowane
do specyfiki danej jednostki organizacyjnej oraz kierunku studiów.
3. Przed wejściem na teren obiektu wszystkie osoby zobowiązane są do
zdezynfekowania dłoni przy użyciu środków

odkażających umieszczonych w

pobliżu wejścia do budynku oraz do zakrycia ust i nosa maseczką ochronną.
4. Wszystkich przebywających na terenie obiektu w przestrzeni ogólnodostępnej
(w szczególności w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, windach,
toaletach itp.), wchodzących do sal dydaktycznych i do pokoi administracyjnych
obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa. Jeśli z jakiegoś powodu maseczka
ochronna musi zostać zdjęta, należy przestrzegać zasady zachowania minimum
1,5 m odległości od innych osób.
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5. Pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt ze studentami, doktorantami lub
innymi interesantami z zewnątrz są zobowiązani do zakrywania ust i nosa
maseczką ochronną.
6. Pracownicy, którzy nie uczestniczą w bezpośredniej obsłudze spraw studentów,
doktorantów lub innych interesantów nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa,
ale powinni zachować odległość 1,5 metra między sobą.
7. Na korytarzach budynku krzesła oraz inne miejsca siedzące powinny być
odpowiednio oznakowane w sposób informujący o możliwości ich zajmowania przy
zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego (rekomendowane minimum
1,5 m).
8. Zajęcia powinny być prowadzone w sali o metrażu dostosowanym do liczebności
danej grupy zajęciowej. Odstęp pomiędzy prowadzącym zajęcia a ich
uczestnikami powinien wynosić co najmniej 1,5 m. W przypadku gdy zakres
realizowanych ćwiczeń praktycznych wymaga zmniejszenia odległości pomiędzy
uczestnikami zajęć, należy stosować maseczki ochronne zakrywające usta i nos,
starając się, aby czas niezachowania odległości był jak najkrótszy.
9. W Bibliotece Uniwersyteckiej oraz bibliotekach jednostek organizacyjnych
dopuszcza

się

możliwość

swobodnego

dostępu

czytelników

oraz

wypożyczających do zbiorów bibliotecznych. Przed wejściem do biblioteki
w widocznym miejscu powinna zostać umieszczona informacja o maksymalnej
liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w czytelni (1 osoba na 10 m²
z wyłączeniem pracowników biblioteki) oraz o konieczności zachowania dystansu
społecznego między pracownikami a czytelnikami (minimum 1,5 m). Podczas
pobytu w bibliotece obowiązkowe jest dla użytkowników i bibliotekarzy zakrywanie
nosa i ust poprzez użycie maseczek ochronnych oraz dezynfekowanie rąk przed
wejściem do budynku.
10. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować
z ćwiczeń i gier kontaktowych, w których nie można zachować dystansu
społecznego. W salach sportowych nie może przebywać większa liczba osób niż
75% obłożenia obiektu. W zajęciach i wydarzeniach sportowych na wolnym
powietrzu może uczestniczyć nie więcej niż 500 osób.
11. W przypadku, gdy konieczne jest korzystanie przez grupę z tego samego
materiału, sprzętu, urządzenia, prowadzący zajęcia informuje uczestników zajęć o
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koniecznych środkach ostrożności (zasłonięcie ust i nosa maseczką ochronną,
dezynfekcja rąk).
12. W każdej sali dydaktycznej, w pobliżu wejścia, należy wystawić środki do
dezynfekcji rąk z informacją o konieczności dezynfekcji rąk przez uczestników
zajęć, a także pojemniki na zużyte maseczki ochronne. W przypadku ich braku,
potrzebę uzupełnienia należy zgłosić portierowi.
13. Studentom przed rozpoczęciem zajęć
należy przesłać drogą mailową, za pośrednictwem systemu USOS lub w inny
sposób przyjęty na danym wydziale informacje dotyczące terminu, czasu i miejsca
odbycia zajęć wraz z informacjami o rygorach sanitarnych, jakich należy dochować
podczas odbywania zajęć.
14. Zajęcia powinny być tak zaplanowane, aby uczestnicy zajęć podczas przerw mieli
możliwość zachowania dystansu społecznego między sobą oraz innymi osobami
oczekującymi na swoje zajęcia, a ich czas przebywania na terenie uczelni
powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Na terenie obiektu
dydaktycznego

powinny

przebywać

wyłącznie

osoby

uprawnione

do

uczestniczenia zajęciach, odbywających się w danym dniu, zgodnie z planem
zajęć.
15. Planując zajęcia, należy przewidzieć przerwy na wietrzenie pomieszczeń
dydaktycznych i pomieszczeń laboratoryjnych po każdych zakończonych
zajęciach, a także na dezynfekcję sprzętu i wyposażenia.
16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pozostawienia w szatni lub wyznaczonym
pomieszczeniu odzieży wierzchniej, toreb, plecaków itp.
17. Uczestnicy zajęć do wyznaczonej sali wchodzą pojedynczo i zajmują miejsca
wskazane przez prowadzącego zajęcia z zachowaniem w miarę możliwości
bezpiecznej odległości. Należy unikać tworzenia się grup uczestników przed
zajęciami i po zajęciach. W tym celu zaleca się otwieranie sal dydaktycznych przez
prowadzących zajęcia na minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem.
18. W przypadku zapewnienia dystansu społecznego, prowadzący zajęcia może
wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek ochronnych wyłącznie na czas trwania zajęć
i przy zachowaniu warunku nieprzemieszczania się w tym czasie przez
uczestników zajęć.
19. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów chorobowych
(gorączka powyżej 38º, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i
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ogólne zmęczenie) i nieobjęte kwarantanną lub izolacją domową. Zaleca się
systematyczne ponawianie apelu do studentów i słuchaczy o nieprzychodzenie na
zajęcia z wymienionymi dolegliwościami.
20. Osoba, u której potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2 lub która odbywa
kwarantannę, zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do
właściwego Biura Obsługi Studentów w przypadku studentów i słuchaczy oraz
Biura Obsługi Wydziału w przypadku pracowników i innych osób prowadzących
zajęcia.
21. Uczestnicy zajęć 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
i zostaną zastosowane maseczki ochronne.
22. Zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych (gorączka powyżej 38º, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem,
bóle mięśni i ogólne zmęczenie) i nieobjęte kwarantanną lub izolacją domową.
23. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na zajęcia odpowiednio wcześniej
w celu otwarcia okien w sali i jej wywietrzenia. Sale winny być wietrzone nie
rzadziej niż co 1,5 godz. w trakcie trwania zajęć.
24. Prowadzący zajęcia w czasie wejścia do sali oraz podczas poruszania się po niej
jest zobowiązany do stosowania maseczki ochronnej w przypadku braku
możliwości zachowania dystansu społecznego od uczestników zajęć. Zdjęcie
maseczki ochronnej na czas prowadzenia zajęć jest możliwe wyłącznie w
przypadku zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) od innych
uczestników zajęć.
25. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do poinformowania uczestników zajęć o
procedurach i środkach bezpieczeństwa obowiązujących na zajęciach, w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, oraz do sporządzania listy
obecności osób uczestniczących w zajęciach w salach dydaktycznych.
Konieczność sporządzania listy obecności dotyczy także zajęć, w których
obecność nie jest obowiązkowa.
26. Prowadzący zajęcia nadzoruje czyszczenie i dezynfekcję sprzętu/materiału
dydaktycznego na bieżąco, jak również po wszystkich zajęciach danej grupy.
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27. W czasie dyżuru nauczyciela akademickiego, doktoranta lub innej osoby
prowadzącej zajęcia w pomieszczeniu powinna przebywać tylko osoba dyżurująca
oraz jeden interesariusz.
28. Jeśli prowadzący zajęcia zaobserwuje u uczestnika zajęć objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej
38C kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem) powinien niezwłocznie zwolnić
go z zajęć i poprosić o udanie się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
W przypadku nagłego pogarszania się stanu zdrowia (zasłabnięcie, niemożność
opuszczenia obiektu własnymi siłami) prowadzący zajęcia winien odizolować go w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m
odległości od innych osób i wezwać pogotowie ratunkowe (nr telefonu 999 lub
112). O zaistniałej sytuacji prowadzący zajęcia niezwłocznie informuje dziekana
lub dyrektora innej jednostki organizacyjnej. Miejsca, po których poruszała się
osoba chora, należy niezwłocznie zdezynfekować.
29. W przypadku wystąpienia u prowadzącego zajęcia niepokojących objawów
mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności
temperatura powyżej 38C kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem), dziekan
lub dyrektor innej jednostki organizacyjnej w trybie natychmiastowym odsuwa go
od wykonywanych czynności, odsyła transportem indywidualnym do domu i
informuje o konieczności ograniczenia kontaktu z innymi osobami oraz
skontaktowania się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
30. W przypadku stwierdzenia u prowadzącego zajęcia zakażenia SARS-CoV-2 lub
skierowania jego na kwarantannę, dziekan lub dyrektor filii wyznacza innego
nauczyciela do prowadzenia zajęć lub wskazuje inny termin ich odbycia.
Niniejsze wytyczne zostały wydane w oparciu o stan prawny obowiązujący na
dzień
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września

2021

roku. W

przypadku

pogorszenia

się

sytuacji

epidemiologicznej, niniejsze wytyczne będą aktualizowane.

Rektor
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
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