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SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym  

roku akademickiego  2021/2022. 

UWAGA: Zalecenia mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej 

             PAMIĘTAJMY!         

SZCZEPIENIE NIE ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU  BYCIA ODPOWIEDZIALNYM ZA SIEBIE I INNYCH 

ORAZ PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH ZASAD BHP W TYM STOSOWANIA MEDYCZNYCH MASEK OCHRONNYCH 

I. Zalecenia ogólne 

•    Należy unikać gromadzenia się  studentów w szatniach, na korytarzach, w barze Kardamon i innych miejscach 

ogólnodostępnych.  

•    Zaleca się przestrzeganie dystansu społecznego.  

•    Obowiązuje  bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa maską co najmniej chirurgiczną, w budynkach na terenie 

Uczelni.  

•    Zaleca się okresowe wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia: w ciągu zajęć, w przerwach pomiędzy 

zajęciami, w czasie wolnym od zajęć. 

•    W czasie przerw obowiązuje bezwzględny zakaz grupowego spożywania posiłków. 

•    Należy zadbać o dezynfekcję powierzchni kontaktowych na salach dydaktycznych, po zajęciach każdej kolejnej grupy, 

przy użyciu środków dezynfekcyjnych. na bazie alkoholu. 

•    Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania przez studentów i pracowników z transportu 

publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi (np. samochód, 

rower, hulajnoga).  

•    Do zajęć nie mogą przystąpić osoby niezaszczepione podlegające kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

oraz osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2, lub przebywają we wspólnym 

mieszkaniu z osobą poddaną izolacji w warunkach domowych. 

•    Kwarantanna nie dotyczy ozdrowieńców do 6 miesięcy od przechorowania COVID-19 i osób, które otrzymały pełne 

szczepienie p/COVID-19  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021) 

•    Niezależnie od przyjęcia szczepionki, pracownicy i studenci podlegają uczelnianej procedurze postępowania w 

przypadku zakażeń, dostępnej na głównej stronie internetowej Uczelni w zakładce „Koronawirus – podstawowe 

informacje” 

•    Do zajęć mogą przystąpić osoby zdrowe, niewykazujące objawów choroby zakaźnej, takich jak: podwyższona 

temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka i 

aktualnie nie stosują leków przeciwgorączkowych i/lub p/zapalnych z powodu gorączki i/lub infekcji. 

  

•    UWAGA: KAŻDA OSOBA PREZENTUJĄCA WYŻEJ WYMIENIONE OBJAWY MA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UDZIAŁU W 

ZAJĘCIACH i powinna niezwłocznie podjąć działania określone w Procedurze postępowania w przypadku podejrzenia 

https://www.umw.edu.pl/koronawirus
https://www.umw.edu.pl/koronawirus


zakażenia SARS – CoV-2  wśród pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

dostępnej na głównej stronie internetowej Uczelni w zakładce „Koronawirus – najważniejsze informacje”  

  

Na początku semestru studenci oraz doktoraci oświadczają elektroniczne, że zapoznali się z materiałami edukacyjnymi i 

zaleceniami umieszczonymi na stronie UMW pt.: „Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku 

akademickiego  2021/2022” oraz zobowiązują się do ich przestrzegania i zostali powiadomieni o obowiązującej w Uczelni 

Procedurze postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS – Cov2 wśród pracowników, studentów i 

doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, znają jej treść i jest ona dla nich zrozumiała. Do weryfikacji, czy 

student oświadczenie wypełnił zobowiązani są opiekunowie lat. 

 

Studenci nie respektujący zaleceń epidemiologicznych nie mogą brać udziału w zajęciach dydaktycznych. 

III. Wykłady odbywają się on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

IV. Pozostałe formy zajęć tj.: seminaria, ćwiczenia kierunkowe niekliniczne,  ćwiczenia audytoryjne, lektoraty, 

ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia w warunkach symulowanych i ćwiczenia specjalistyczno-magisterskie - Wydziały 

WL, WLS, WNOZ, WF 

1.    W miarę możliwości, zaleca się utrzymywanie dystansu  społecznego. 

2.    Obowiązkowo stosowanie masek medycznych zakrywających usta i nos. 

3.    Rękawice jednorazowe, jeśli specyfika zajęć tego wymaga.   

4.    Dostęp do płynu dezynfekującego i/lub umożliwienie mycia rąk 

5.    Po każdej grupie dezynfekcja powierzchni dotykowych – środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (powyżej 60%). 

 V. Pracownie komputerowe, pracownie umiejętności technicznych,  

1.    Na sali powinien być dostępny środek do dezynfekcji rąk - studenci mają obowiązek zdezynfekować ręce przed 

przystąpieniem do pracy komputerowej albo pracy z pomocami dydaktycznymi (fantomami, symulatorami lub innym 

sprzętem dydaktycznym) 

2.    Po każdych zajęciach i przed przyjściem nowej grupy wskazana jest dezynfekcja powierzchni kontaktowych: 

wyłączniki, biurko, klawiatura, myszka. W przypadku klawiatury istnieje możliwość zastosowania folii, którą można 

zmieniać po każdej grupie. Folia nie zwalnia z dezynfekcji klawiatury. 

3.    Każdy student powinien posiadać własny długopis i notatnik. 

4.    Obowiązkowo stosowanie przez studentów i nauczycieli akademickich masek medycznych zakrywających usta i nos. 

5.    Zaleca się  realizację zajęć z zachowaniem dystansu społecznego.  

Kierownik jednostki oraz prowadzący zajęcia nadzorują i odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie zaleceń podczas 

realizacji procesu dydaktycznego oraz poprawność stosowania środków ochrony indywidualnej na terenie obiektów, w 

których odbywają się zajęcia. 
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