
Zajęcia stacjonarne 
Zajęcia odbywają się stacjonarnie, z 

zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności. 

Przed zajęciami: 

 zaopatrz się w dodatkowe środki ochrony 
osobistej: zapas maseczek na twarz, rękawiczek 

jednorazowych oraz przyłbicę ochronną 
 sprawdzaj pocztę elektroniczną: tą drogą 

otrzymasz informacje na temat godziny o której 
musisz stawić się na zajęcia 

 dopytaj (via e-mail) prowadzącego lub opiekuna 
roku o wszelkie kwestie związane z 
bezpieczeństwem 

W dniu zajęć: 
 wchodząc do budynku zasłoń usta i nos maseczką  
 do budynku wchodzi się pojedynczo; oczekując w 

kolejce zachowaj 1,5 metra odległości od innych 
osób  

 korzystając z automatu przy wejściu zdezynfekuj 
ręce, załóż rękawiczki, a następnie wykonaj 
pomiar temperatury – jeśli wynik jest niższy niż 
37,5°C to wejdź do budynku, w przeciwnym razie 
powtórz pomiar, a jeśli jego wynik nadal jest 
≥37,5°C to wróć do domu;  
w przypadku braku lub uszkodzenia automatu 
pomiar temperatury wykona pracownik Wydziału 

 odzież wierzchnią pozostaw w szatni, a wszystkie 
rzeczy osobiste w szafce przy szatni  

 przed wejściem do pracowni, Sali wykładowej lub 
seminaryjnej, zdezynfekuj ręce,  pozostaw 
wszystkie niepotrzebne w trakcie zajęć 
przedmioty (w tym telefon komórkowy) we 
wskazanej szafce przed pracownią studencką, 

 podpisz oświadczenie pamiętając, że zawarcie w 
nim fałszywych informacji naraża Cię na 
konsekwencje prawne 

 korzystaj jedynie z łazienki najbliżej sali zajęć 
 nie używaj wind 

Po zakończeniu zajęć: 
 zdezynfekuj ręce, zabierz rzeczy z szafki i udaj 

się do wyjścia możliwie najkrótszą drogą, 
pamiętając o zakryciu ust i nosa 

 nie gromadź się na korytarzach i holu Wydziału,  

 

 

Dziekanat 

Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 

1400. Przerwa godz. 1100 - 1200 

Środki ostrożności: 

 dezynfekcja, własny długopis 

 maseczka ochronna i przyłbica 

 mail: dziekanat@chem.uni.wroc.pl 

 tel.: 71 375 7291, 71 375 7292  

 

Biblioteka 

Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 800-

1800, w piątek w godz. 800-1500. Książki można 

zamówić mailowo. 

Środki ostrożności w czytelni: 

 dezynfekcja, maseczka ochronna 

 mail: biblioteka@chem.uni.wroc.pl 

 tel.: 71 375 73 65 

 

Wydział 
Chemii UWr 
w okresie pandemii 

COVID-19 

  

 

Informacje dla studentów 

 

  

 

Pomoc psychologiczna 

Aby umówić się na konsultację wyślij e-mail na adres: 

pkpps@uwr.edu.pl lub wypełnij formularz kontaktowy 

na stronie www: www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl. 

 

Podejrzenie zakażenia/zakażenie 

 wszelkie informacje dotyczące możliwych zakażeń 

należy kierować na adres covid19@uwr.edu.pl  

 pracownicy i studenci muszą bezzwłocznie 

telefonicznie poinformować Dziekana Wydziału o 

podejrzeniu zachorowania na COVID-19; tel.: 71 

375 7257, e-mail: dziekan@chem.uni.wroc.pl 

 w przypadku wystąpienia objawów choroby u 

pracownika, studenta lub doktoranta w czasie 

przebywania na terenie Wydziału należy taką osobę 

niezwłocznie odizolować w pomieszczeniu nr 40 

oraz skontaktować się z Sanepidem 

(psse.wroclaw@pis.gov.pl; 693 900 908, 

781 400 199, 887 811 060) 

 gdy stan zdrowia osoby z objawami pogarsza się 

wezwać pogotowie celem przewiezienia do 

najbliższego oddziału zakaźnego, niezwłocznie 

poinformować Sanepid i Dziekana oraz dział BHP 
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SARS-CoV-2   Zapobieganie  Zajęcia na Wydziale Chemii 
Wirus SARS-CoV-2 jest nowym wirusem 

powiązanym z patogenami wywołującymi ciężki 

ostry zespół oddechowy (SARS), bliskowschodni 

zespół oddechowy (MERS) oraz niektóre rodzaje 

przeziębienia. Wirus ten rozprzestrzenił się na 

wiele krajów, a wybuch choroby COVID-19 

spowodowanej zakażeniem patogenem 

ogłoszono stanem zagrożenia zdrowia 

publicznego o zasięgu międzynarodowym. 

 

 
 

Objawy COVID-19 są podobne do grypy lub 
przeziębienia:  
 gorączka  

 nieżyt nosa i gardła 

 kaszel  

 utrata węchu i smaku 

 duszność  

 

Większość zarażonych COVID-19 doświadcza 

łagodnych objawów. Ryzyko wystąpienia 

poważniejszego przebiegu choroby rośnie wraz z 

wiekiem oraz chorobami współistniejącymi. 

Szczególnie narażone są osoby chore na 

cukrzycę, choroby serca i płuc, oraz z 

osłabionym układem odpornościowym. 

 

Wirus jest przenoszony drogą kropelkową. 

Zakażeniu można ulec również dotykając 

powierzchni skażonych, a następnie oczu, nosa 

czy ust. Wirus wywołujący COVID-19 może 

przetrwać na powierzchni przez kilkadziesiąt 

godzin, ale proste środki dezynfekujące mogą go 

dezaktywować.  

 

W okresie pandemii zajęcia na Wydziale Chemii 

odbywają się stacjonarnie: wykłady (w 

szczególnych przypadkach mogą być 

realizowane zdalnie), seminaria oraz 

konwersatoria i  zajęcia laboratoryjne, z 

zachowaniem szczególnych środków 

ostrożności. Informację na temat sposobu 

realizacji przedmiotu uzyskasz u prowadzącego. 

 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 
wirusa zastosuj proste środki ostrożności, 
czyli: 

 
Zajęcia stacjonarne: 
Wykłady, seminaria oraz konwersatoria w roku 

akademickim 2021/2022 są realizowane w 

formie stacjonarnej.  

Wszelkie informacje szczegółowe uzyskasz u 

prowadzących zajęcia. 

Szkolenia: 

Szkolenia z zakresu kształcenia zdalnego 

zapewnia Centrum Kształcenia na Odległość: 

www.cko.uni.wroc.pl 

Konsultacje: 

Konsultacje w roku akademickim 2020/2021 

odbywają się stacjonarnie lub zdalnie. 

Informacje na temat formy konsultacji uzyskasz 

u prowadzącego przedmiot. 

Egzaminy, zaliczenia: 

Egzaminy oraz zaliczenia odbywają się 

stacjonarnie z możliwością formy zdalnej. 

Informacje szczegółowe uzyskasz u 

prowadzącego. 

Prace dyplomowe: 

Badania eksperymentalne do prac dyplomowych 

mogą być prowadzone przy zachowaniu 

obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 

 

Forma realizacji zajęć może ulec zmianie w 

zależności od stanu epidemii. Ewentualne 

decyzje Dziekana w tym zakresie zostaną 

ogłoszone ze stosownym wyprzedzeniem. 

 

jeśli wykazujesz choćby jeden z 

objawów choroby pozostań w domu 
  

mailowo poinformuj prowadzącego zajęcia lub 

bezpośredniego przełożonego o nieobecności 

 

 

wybierz bezpieczną metodę 

transportu  

 

jeśli to możliwe to przyjdź pieszo, przyjedź rowerem 

lub własnym samochodem; jeśli korzystasz z 

transportu zbiorowego pamiętaj o podróżowaniu w 

maseczce i dezynfekcji rąk 

utrzymuj dystans 

społeczny 
  

co najmniej 1,5 m odległości od innych osób przez 

cały czas przebywania w budynku i przy wejściach 

 

 
często myj i dezynfekuj ręce 

 zakryj usta i nos 
 

noś maseczkę  na terenie Wydziału, a maseczkę i 

przyłbicę podczas zajęć laboratoryjnych 

 

 
zaszczep się na COVID-19 

 

skorzystaj z organizowanych i w pełni  

refundowanych przez państwo szczepień 
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