ZALECENIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU WETERYNARIA
W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZAJĘCIACH LABORATORYJNYCH I KLINICZNYCH
1. W zajęciach może uczestniczyć tylko osoba zdrowa. Nie mogą w nich uczestniczyć studenci którzy:
A. posiadają objawy chorobowe charakterystyczne dla COVID-19 (kaszel, katar, duszności, bóle mięśniowe),
B. przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych
C. albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Nieobecność studenta w zajęciach powinna być usprawiedliwiona zgodnie z Regulaminem studiów UP.
2. Należy ograniczyć rzeczy zabierane ze sobą na zajęcia (plecaki, telefony komórkowe, tablety, portfele itp.).
Zbędne rzeczy osobiste należy pozostawić przed zajęciami w wyznaczonym do tego miejscu.
3. Przed wejściem do budynku każdy student poddaje się pomiarowi temperatury ciała dokonywanemu przez
pracownika jednostki realizującej zajęcia dydaktyczne.
4. Na początku zajęć każdy student wypełnia ankietę kwalifikacyjną.
5. Każdy Student korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji
zajęć.
6. Nie można pożyczać żadnych przedmiotów od innych uczestników zajęć.
7. Studenci 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, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby (nie należy
grupować się).
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Zasady ochrony indywidualnej
Na zajęcia mogą wejść wyłącznie Studenci z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego
użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z
jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2-metrowego
odstępu od innych osób. Podczas zajęć dydaktycznych musi być zachowany co najmniej 2-metrowy odstęp
między Studentami w każdym kierunku.
Na zajęcia Studenci stawiają się maksymalnie z 10-15-minutowym wyprzedzeniem, pozwalającym na pomiar
temperatury w wejściu do budynku przez pracownika jednostki realizującej zajęcia dydaktyczne, złożenie
rzeczy osobistych w wyznaczonym pomieszczeniu, założenie ubrania ochronnego, umycie rąk zgodnie z
zasadami korzystania z toalet, pomiar temperatury i dezynfekcję rąk.
Studenci zostawiają zbędne rzeczy osobiste przed wejściem na zajęcia – plecak, torbę, kurtkę, telefon
komórkowy itp. - w miejscu, w którym będą przygotowane np. foliowe worki do ich zapakowania Studenci
zostawiając lub odbierając swoje rzeczy są zobligowani do zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
(odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
Należy unikać tworzenia się grup Studentów przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach. Czekając na wejście
na zajęcia Studenci powinni zachować odstęp minimum 2 m oraz mieć osłonięte usta i nos.
Przed wejściem do pomieszczeń dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia Studenci powinni umyć
dokładnie ręce wodą z mydłem i obligatoryjnie je zdezynfekować, a następnie założyć rękawiczki (preparat do
dezynfekcji i rękawiczki zapewnia Uczelnia). Rękawiczki zdejmowane są po zakończeniu zajęć.
Podczas zajęć laboratoryjnych Studenci pracują na stanowisku pracy i nie przemieszczają się (chyba że wymaga
tego wykonanie doświadczeń lub wskaże prowadzący zajęcia).
W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów złego samopoczucia Student jest zobowiązany do
natychmiastowego poinformowania o tym prowadzącego zajęcia.
Zaleca się zwracanie uwagi na niedotykanie skóry twarzy, warg, błony śluzowej nosa, spojówek
Zaleca się dbałość o higienę osobistą, częste mycie rąk i ich odkażanie płynami dezynfekcyjnymi
Zaleca się zmianę odzieży ochronnej (o ile to możliwe) przed każdymi kolejnymi zajęciami.

