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PROCEDURA WEWNĘTRZNA 

dotycząca wymogów jakie należy spełnić dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów 

i pracowników Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w celu 

ograniczenia ryzyka zakażenia podczas zajęć w okresie pandemii COVID-19 

obowiązująca od 1.10.2020, aż do odwołania 

 
1. W zajęciach na terenie uczelni mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy wydziału oraz studenci zdrowi, bez 

widocznych objawów chorobowych sugerujących Covid-19. 

2. We wszystkich pomieszczeniach w budynkach pracownicy wydziału oraz studenci powinni mieć zasłonięte 

usta oraz nos oraz zachowywać odpowiedni dystans społeczny, minimum 2 m (również podczas oczekiwania 

na wejście do sali). Studenci muszą się zaopatrzyć w osłony ust i nosa we własnym zakresie. W trakcie 

zajęć laboratoryjnych pracownicy wydziału oraz studenci także powinni mieć zasłonięte usta oraz 

nos. W trakcie innych zajęć zaleca się stosowanie osłon ust i nosa. 

3. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Ręce należy zdezynfekować też każdorazowo przed 

wejściem do kolejnej sali, w której mają być zajęcia. Uczelnia zapewnia preparat do dezynfekcji. Preparaty 

do dezynfekcji znajdują się przy wejściach budynków, w toaletach oraz w salach, w których prowadzane są 

zajęcia. W trakcie zajęć laboratoryjnych, każdorazowo po zmianie stanowiska laboratoryjnego lub po 

dotknięciu twarzy, studenci zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

4. W sali, w której odbywają się zajęcia mogą przebywać wyłącznie pracownicy wydziału prowadzący zajęcia 

laboratoryjne oraz studenci zapisani na te zajęcia.  

5. Na zajęcia powinno się przynosić tylko rzeczy niezbędne do zajęć dydaktycznych. Okrycia wierzchnie mogą 

pozostać w sali (na wieszakach lub w miejscu wskazanym przez prowadzącego). W szatniach w budynkach 

wydziału nie będą przyjmowane okrycia wierzchnie oraz bagaże. 

6. Nauczyciel nie może wpuszczać do sali większej liczby studentów, niż wskazuje na to oznakowanie sali. 

Studenci nie mogą zajmować w trakcie zajęć miejsc oznakowanych, jako miejsca wyłączone z użytkowania 

ze względu na COVID-19. 

7. Studenci nie mogą dokonywać samodzielnej reorganizacji miejsc w sali. 

8. Studenci w czasie przerwy w zajęciach mogą opuścić salę przestrzegając zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w budynku.  

9. Jedzenie oraz picie w trakcie zajęć jest zabronione. W trakcie spożywania posiłków lub napojów podczas 

przerwy między zajęciami należy bezwzględnie przestrzegać zasad dystansu społecznego.  

10. W przypadku wystąpienia u studenta niepokojących objawów chorobowych należy za jego zgodą 

dokonać pomiaru temperatury ciała (termometr bezdotykowy jest dostępny w portierni każdego 

budynku wydziału i w sekretariatach katedr). Jeżeli temperatura wynosi powyżej 37C - należy 

poprosić studenta o opuszczenie sali oraz przypomnieć mu o obowiązku postępowania zgodnie 

z zaleceniami miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Należy powiadomić władze wydziału 

o zaistniałej sytuacji. 

11. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sporządzania listy obecności studentów na każdych 

zajęciach. 
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