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Warunki bezpiecznej pracy w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych (kontaktowych) 

 

1. Warunki pracy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem 

SARS–CoV–2 reguluje aktualne Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego 

(nr 104/20). 

2. Do ćwiczeń mogą przystąpić studenci, którzy odbyli i zaliczyli kurs on-line UMP-

COVID 19, dostępny na platformie OLAT, oraz szkolenie BHP w Katedrze i zostali 

poinformowani przez prowadzącego zajęcia o występujących zagrożeniach. 

Poinstruowany student potwierdza ten fakt podpisem złożonym na pierwszych 

zajęciach. 

Warunki przystąpienia do zajęć 

1. W zajęciach bezpośrednich (kontaktowych) mogą uczestniczyć osoby, u których 

w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających zajęcia nie stwierdzono zakażenia wirusem 

SARS–CoV–2 oraz osoby, u których nie występują cechy zakażenia dróg 

oddechowych, gorączka, utrata powonienia i smaku. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wśród studentów, sugerujących 

możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się obowiązek pozostania 

w domu i kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie 

z ogólnodostępnymi wytycznymi NFZ w celu weryfikacji stanu zdrowia i podjęcia 

dalszych kroków. 

3. Student w przypadku braku możliwości kontaktu z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej w związku z wystąpieniem objawów wskazujących na możliwość zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2,kontaktuje się z uczelnianym punktem Drive Thru (nr tel. 

61 845 27 50), zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: 

http://uczelnia.ump.edu.pl/covid 

  

http://uczelnia.ump.edu.pl/covid


Przygotowanie do uczestnictwa w zajęciach 

1. Na terenie Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki w trakcie realizacji 

zajęć obowiązuje bezwzględny obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i 

nos. Dopuszcza się maskę bawełnianą wielorazowego użytku lub maskę jednorazową. 

2. Czekając na wejście do pomieszczeń dydaktycznych uczestnicy zajęć powinni 

zachować między sobą odstęp minimum 2 metry. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący sporządzają listę obecności wszystkich osób 

uczestniczących w zajęciach, dezynfekują ręce uczestnikom zajęć oraz wykonują 

pomiar temperatury ciała w sposób bezkontaktowy. Wynik pomiaru powyżej 37,5°C 

uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach w danym dniu.  

4. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych. 

5. Studenci pozostawiają odzież wierzchnią oraz prywatne przedmioty w szafkach 

indywidualnych znajdujących się w holu Collegium Anatomicum. W przypadku braku 

dostępności do szafek, odzież wierzchnią student zabiera do Katedry i zostawia 

w miejscu wskazanym przez prowadzącego zajęcia.  

6. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów 

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. 

Wykonywanie ćwiczeń: 

1. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z opisem zawartym w skrypcie i pod opieką 

asystenta. 

2. Aparaturę pomiarową i urządzenia elektryczne można włączyć po sprawdzeniu jej przez 

asystenta. 

3. Odmierzanie objętości płynów dopuszczalne jest tylko za pomocą pipet 

automatycznych, zwykłych z pompką lub cylindrów miarowych. 

4. W trakcie ćwiczeń obowiązuje strój ochronny – długi fartuch laboratoryjny. 

5. Podczas wykonywania ćwiczeń nie wolno spożywać posiłków. 

6. Na terenie Katedry obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

7. Po wykonaniu ćwiczenia należy uporządkować stanowisko pracy, umyć sprzęt szklany 

i wstawić do suszarki.  

8. Student, który wskutek nieostrożnej pracy zniszczy sprzęt szklany względnie inne 

urządzenia jest zobowiązany do naprawy szkody. 

9. Wszelkie usterki i nieprzewidziane sytuacje w trakcie zajęć należy zgłaszać 

niezwłocznie prowadzącemu te zajęcia asystentowi. 


