Komunikat Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
nr 1JJ/2020
z dnia 2 października 2020 roku
skierowany do pracowników i doktorantów WBBiB
W sprawie:
Procedur bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w budynku Wydziału
Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ
W związku z pandemią COVID-19 wszystkich pracowników i doktorantów przebywających na terenie
WBBiB obowiązuje postępowanie zgodne z Komunikatem nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 roku
oraz niniejszy komunikat Dziekana WBBiB.
Procedury obowiązują od 5 października 2020 roku do odwołania.
I.

Przebywanie w budynku WBBiB
1. Do budynku wejść może osoba bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, niepozostająca
w kwarantannie, izolacji i nieprzebywająca z osobą odbywającą kwarantannę.
2. Zalecanym wejściem dla studentów jest wejście główne od ulicy Gronostajowej 7 przez budynek
Zespołu Biblioteczno-dydaktycznego (ZBD). Zaleca się, aby pracownicy i doktoranci nie korzystali z
wejścia przeznaczonego dla studentów.
3. Przypominamy, że nie można pożyczać karty, bo służą one do identyfikacji przebywania osób na
Wydziale.
4. Przed wejściem na teren WBBiB obowiązuje dezynfekcja rąk i rejestracja za pomocą karty
pracowniczej z wykorzystaniem czytników umieszczonych przy wejściach.
5. Przebywający w budynku WBBiB są zobowiązani do noszenia maseczek lub w uzasadnionych
przypadkach przyłbicy zakrywającej usta i nos. Na korytarzach nakaz ten obowiązuje zawsze,
natomiast nie dotyczy sytuacji, w której zachowany jest dystans od pozostałych osób wynoszący 1,5
m (na przykład pokoje pracy cichej)
6. Jeśli osoba znajdująca się na terenie WBBiB będzie przejawiała objawy chorobowe sugerujące
zakażenie SARS-VoV-2, powinna udać się do izolatki mieszczącej się w pomieszczeniu 1.1.0 (w
pobliżu sekretariatów) i bezzwłocznie poinformować o tym fakcie sekretariat.
7. Osoba objawowa korzystając z własnego telefonu komórkowego powinna zasięgnąć teleporady u
swojego lekarza POZ, albo skontaktować się z służbami sanitarnymi lub medycznymi – zgodnie z
następującą hierarchią:
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: tel. 12 684 40 33 / 12 684 40
32 / 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133; e-mail: psse@pssekrakow.pl
• Infolinia NFZ: 800 190 590
• Oddział Zakaźny np. Szpitala Uniwersyteckiego: tel. 12 400 20 47
• Telefon alarmowy 112 - w razie zagrożenia własnego zdrowia lub życia
• Telefon alarmowy GIS: 667 881 188 (numer zgłoszeniowy zagrożeń dla zdrowia
publicznego)
8. Osoba, która decyzją sanepidu kierowana jest na kwarantannę, ma obowiązek bezzwłocznego
poinformowania o tym fakcie dziekanat wysyłając mail z uniwersyteckiej skrzynki pocztowej.
Pracownik kieruje korespondencję na adres sekretariat.wbbib@uj.edu.pl, doktorant natomiast na
adres: teresa.perun@uj.edu.pl.

II.

Prowadzenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych
1. W zajęciach uczestniczyć mogą jedynie osoby zarejestrowane na dane zajęcia.
2. Prowadzący jest bezwzględnie zobowiązany do rejestracji obecności studentów na zajęciach.
Zalecana jest rejestracja poprzez sprawdzanie obecności w systemie USOSweb.

3. Prowadzący zajęcia lub osoba do tego wyznaczona przez kierownika zakładu lub pracowni jest
odpowiedzialna za przeprowadzenie badanie temperatury ciała studentów z wykorzystaniem
termometru bezkontaktowego. Odmowa przez studenta wykonania badania lub temperatura
ciała wyższa niż 38°C jest jednoznaczna z zakazem wejścia na salę i nakazem opuszczenia
budynku WBBiB.
4. Jeśli sposób uczestnictwa w zajęciach uniemożliwia zachowanie dystansu 1,5 m (na przykład
podczas przemieszczania) prowadzący egzekwuje od studentów nakaz noszenia maseczek
podczas zajęć.
5. Podczas trwania zajęć, w sali dydaktycznej mogą przebywać jedynie studenci i prowadzący
zajęcia. W Sali nie może przebywać więcej osób niż wynika to z reżimu sanitarnego. Informacja o
maksymalnej liczbie osób znajdować się musi na drzwiach każdej z sal dydaktycznych/ćwiczeń.
6. Prowadzący (lub osoba do tego wyznaczona) koordynuje przeprowadzenie dezynfekcji rąk osób
wchodzących na zajęcia.
7. Uczestnicy zajęć muszą posiadać własne środki piśmiennicze i inne wymagane pomoce.
Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania pomiędzy studentami jakichkolwiek przedmiotów. Jeśli
na zajęciach wymagane jest posiadanie fartuchów ochronnych, studenci mają obowiązek
przynosić swoje.
8. Prowadzący (lub osoba do tego wyznaczona) monitorują przestrzeganie zasad dezynfekcji sal i
dbają, aby wymiana grup ćwiczeniowych odbywała się bez kontaktu studentów.
III.

Opuszczenie budynku
Podczas opuszczania budynku WBBiB należy rejestrować swoje wyjście z wykorzystaniem karty
pracowniczej za pomocą czytników umieszczonych przy wejściach.

IV.

Informacje dodatkowe skierowane do kierowników Zakładów i Pracowni
1.
Kierownicy Zakładów i Pracowni zobowiązani są do określenia terminów prowadzenia zajęć
w ramach pracowni specjalizacyjnej indywidualnie dla każdego studenta oraz do
opracowania procedur skutecznej rejestracji studentów przebywających w laboratoriach w
ramach realizacji tych zajęć. Rejestracja powinna umożliwiać określenie czasu przebywania
studenta w laboratorium i numerów pomieszczeń, w których przebywał.
2.
Każda z sal ćwiczeniowych i laboratoriów musi zawierać informację o maksymalnej liczbie
osób mogących w niej przebywać (w języku polskim i angielskim). Informacja ta musi znaleźć
się na drzwiach danej sali i być łatwo widoczna.
3.
Kierownicy Zakładów i Pracowni wyznaczą osoby, które będą odpowiedzialne za
przygotowanie sal dydaktycznych przed każdymi ćwiczeniami, zgodnie z zaleceniami
sanitarnymi.
4.
Osoby te, zachowując odpowiednią dbałość o swoje bezpieczeństwo, będą odpowiedzialne
za:
- dezynfekcję blatów laboratoryjnych, klamek, siedzisk i innych przedmiotów, z którymi
kontakt będą mieli studenci uczestniczący w zajęciach;
5.
- zabezpieczenia folią ochronną, każdorazowo zmienianą przed zajęciami, klawiatury
komputerów znajdujących się na salach ćwiczeń;
6.
- intensywnego przewietrzenia sali ćwiczeń przed każdymi zajęciami;
7.
- zapewnienia odpowiedniej ilości środka do dezynfekcji i jego dystrybucji.
Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Jolanta Jura

