
Wytyczne dla studentów biorących udział w zajęciach realizowanych w bezpośrednim 

kontakcie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT  

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, bóle 

mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2, która nie 

miała styczności z osobami chorymi na COVID-19 lub przebywającymi na kwarantannie lub izolacji. 

2. Na terenie wszystkich obiektów ZUT obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających usta 

i nos. 

3. Należy unikać tworzenia się grup studentów przed, w trakcie i po zajęciach. Czekając na wejście 

na zajęcia, studenci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m od innych osób oraz nosić maseczki 

osłaniające usta i nos. 

4. Przed wejściem do pomieszczeń dydaktycznych uczestnicy powinni umyć dokładnie ręce wodą 

z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki. 

5. Na zajęcia laboratoryjne wymagające użycia sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych, 

studenci przychodzą wyposażeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczkę, 

okulary ochronne oraz bawełniany fartuch laboratoryjny.  

6. W salach komputerowych studenci zobowiązani są pracować w rękawiczkach jednorazowych. 

7. Na zajęcia nie powinno się przynosić żadnych rzeczy zbędnych z punktu widzenia prowadzonych zajęć.  

8. Każdy student korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych 

do realizacji zajęć. Nie należy pożyczać przedmiotów od innych uczestników zajęć. 

9. W czasie przerwy w zajęciach student może opuścić budynek w którym odbywa zajęcia lub przebywać 

na jego terenie, przestrzegając zachowania dystansu społecznego, przynajmniej 1,5 m od innych osób. 

10. Podczas zajęć zalecane jest zachowanie odległości minimum 1,5 m w każdym kierunku pomiędzy 

poszczególnymi osobami / stanowiskami dydaktycznymi. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej 

odległości pomiędzy studentami nie jest możliwe, studenci powinni pozostać w maseczkach. 

11. Student przed wejściem na zajęcia może zostawić swoje rzeczy osobiste w szatni lub na wieszakach 

wytawionych na korytarzu, przy czym uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione 

rzeczy. 

12. W przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle 

mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) nie należy przychodzić na zajęcia. Należy 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady 

medycznej – całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia tel. 22 25 00 115, 

ewentualnie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Szczecinie (tel.: 91 487 0313, 

693 454 556, 661 038 020 – w godz. 730-2000; lub 668 332 486, 694 493 767 - poza godzinami 

pracy), szpitalnym oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 albo 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. 

13. Student jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nałożonym nakazie kwarantanny lub 

hospitalizacji związanych z pandemią COVID-19, drogą elektroniczną lub telefonicznie Dziekanat 

WTiICh (wtiich@zut.edu.pl, tel. 91 449 49 64 lub tel.  91 449 41 05) oraz nauczycieli prowadzących 

zajęcia. 
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