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Wrocław, 2020-10-20

KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 października 2020
w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Wydziału Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2
W związku z rosnącą liczbą zdiagnozowanych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w
Polsce oraz wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń przepisów zabezpieczających przed
rozwojem epidemii na terenie całego kraju, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i
zachowania najwyższej jakości kształcenia, do odwołania obowiązuje:
1) postępowanie zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentach:
Zasady pracy dydaktycznej, oraz Procedura wejścia do budynku stanowiącymi
załączniki nr 1 i 2 do niniejszego komunikatu, opublikowanych w zakładce COVID-19
na stronie internetowej Wydziału pod adresem: https://chem.uni.wroc.pl/pl/wydzialchemii-w-okresie-pandemii-covid-19;
2) prowadzenie wykładów, konwersatoriów oraz seminariów wyłącznie w formie zdalnej;
3) w przypadku zajęć laboratoryjnych taka organizacja stanowisk pracy, aby spełnione
były aktualnie obowiązujące wytyczne MNiSW i GIS;
4) w przypadku Biblioteki Wydziału Chemii zawieszenie działalności czytelni, przy
jednoczesnym pozostawieniu możliwości wypożyczania książek oraz wprowadzeniu
usług kopiowania fragmentów tekstów na życzenie zgodnie z możliwościami biblioteki;
5) realizacja w formie zdalnej seminariów wydziałowych, zespołowych, konferencji,
uroczystości oraz wszystkich aktywności innych niż dydaktyczne;
6) pracowników administracji utrzymanie zasad pracy naprzemiennej ustalonych z
Dyrektorem Generalnym;
7) zwrócenie przez Kierowników Zakładów Dydaktycznych szczególnej uwagi na sytuację
pracowników, doktorantów i studentów z grup podwyższonego ryzyka, np. poprzez
powierzanie im prowadzenia wyłącznie zajęć zdalnych lub uczestnictwo tylko w formie
zdalnej w zajęciach dla których taka forma jest możliwa do realizacji;
Ponadto informuje się, że:
1) posiedzenia Rady Wydziału i innych ciał kolegialnych będą realizowane w formie
zdalnej;
2) wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci oraz osoby trzecie znajdujące się w
budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego mają obowiązek przebywać
w maseczkach, przyłbicach lub półprzyłbicach w przestrzeniach wspólnych (hole,
korytarze, łazienki, sale wykładowe i seminaryjne, biura współdzielone przez co najmniej
dwie osoby) oraz w maseczkach, przyłbicach lub półprzyłbicach na terenie
laboratoriów badawczych i pracowni Wydziałowych (wg decyzji Kierownika Zespołu
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Badawczego lub Kierownika Pracowni), a w przyłbicach lub półprzyłbicach na terenie
pracowni studenckich. Jeśli nie występuje zagrożenie ekspozycji na lotne substancje
toksyczne, drażniące lub uczulające (w szczególności lotne rozpuszczalniki organiczne,
lakrymatory etc.) Kierownik Pracowni Studenckiej może dopuścić użycie w trakcie
pracy zestawu złożonego z maseczki ochronnej i okularów ochronnych;
3) dopuszczona jest realizacja prac eksperymentalnych przez studentów i dyplomantów,
z zastrzeżeniem, że podczas ich realizacji obowiązują te same obostrzenia sanitarne co
podczas odbywania innych zajęć stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego;
4) wszelkie pytania, komentarze oraz uwagi dot. przestrzegania regulacji związanych z
obowiązującymi
obostrzeniami
sanitarnymi
można
wysyłać
na
adresy:
chem-stud-covid19@chem.uni.wroc.pl
(studenci)
oraz
chem-praccovid19@chem.uni.wroc.pl (pracownicy);
5) przy planowaniu harmonogramów zajęć laboratoryjnych należy uwzględnić co
najmniej dwa terminy odróbkowe dla osób, które w trakcie regularnych zajęć
pozostawały w kwarantannie lub objęte były izolacją domową. Niezależnie od
liczebności grup „odróbkowych” Pracownikom prowadzącym takie zajęcia należy się
naliczenie godzin w taki sam sposób jak w przypadku zajęć regularnych.
Za nadzór nad przestrzeganiem powyżej obowiązujących zasad odpowiadają w podległych
sobie jednostkach: Kierownicy Zakładów Dydaktycznych, Kierownicy Zespołów Badawczych,
Kierownicy Pracowni Wydziałowych, Kierownicy Pracowni Studenckich, Kierownicy sekcji
administracyjnych i technicznych oraz Administrator Budynku i Pełnomocnik Dziekana ds. BHP.
Traci moc komunikat Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13
października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-Cov-2.

Dziekan Wydziału Chemii
dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
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Ogólne zasady organizacji pracy dydaktycznej na Wydziale Chemii UWr oraz
środki bezpieczeństwa, mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia SARSCoV-2 wśród studentów i pracowników
1. Na zajęcia lub egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez
objawów sugerujących chorobę zakaźną.
2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci oraz pracownicy, którzy
są chorzy, przebywają w domu z osobą objętą kwarantanną w
warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w
warunkach domowych.
3. Przy wejściu do budynku wydziału dokonany zostanie bezdotykowy
pomiar temperatury, jako działanie o charakterze profilaktycznym,
które zapewnić ma bezpieczeństwo studentom i pracownikom oraz
zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
4. Na teren budynku Wydziału Chemii mogą wejść wyłącznie osoby z
osłoną na usta i nos (maseczka lub przyłbica). Przy wejściu należy
również

zdezynfekować

dłonie/nałożyć

rękawiczki.

Preparat

do

dezynfekcji i rękawiczki zapewnia Wydział.
5. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy
przestrzegać 1,5-metrowego odstępu od innych osób.
6. Czekając na wejście na zajęcia lub egzamin Studenci powinni
zachować odstęp co najmniej 1,5 metra. W razie wystąpienia zatoru
(kolejki) przy stacji pomiaru temperatury i dezynfekcji grupowanie i
oczekiwanie

powinno

odbywać

się

na

zewnątrz

budynku

w

odpowiednim dystansie społecznym.
7. Drzwi do sal oraz pomieszczeń, w których będą odbywać się zajęcia
pozostaną otwarte, a jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie
mogą być otwarte, klamki/uchwyty i powierzchnie, które mogą być
dotykane będą regularnie dezynfekowane.
8. Pomieszczenia dydaktyczne będą w sposób ciągły wietrzone.
9. W pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia nie powinny
przebywać osoby postronne, inne niż studenci i pracownicy.
10. Każdy Pracownik dydaktyczny ma obowiązek prowadzić i na bieżąco
sprawdzać listę obecności na wszystkich zajęciach stacjonarnych.
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11. Każda

osoba

korzysta

z

własnych

przyborów/przedmiotów

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest
dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to
materiały jednorazowe.
12. Stanowiska pracy Studentów są zorganizowane tak aby zapewnić 1,5metrowe odstępy.
13. Należy ograniczyć przemieszczanie się podczas zajęć. Studenci
podczas zajęć powinni poruszać się wyłącznie w wyznaczonych
strefach i ciągach komunikacyjnych.
14. Wszystkie

powierzchnie

dotykowe

i

miejsca

siedzące

będą

dezynfekowane przed i po każdych zajęciach.
15. W wyznaczonych przerwach, Studenci mogą jeść i pić przyniesione
przez siebie produkty poza pomieszczeniami laboratoryjnymi i po
wcześniejszym zdjęciu środków ochrony osobistej oraz umyciu i
zdezynfekowaniu rąk. Studenci mogą w czasie przerwy przebywać w
holu budynku oraz przed budynkiem z zachowaniem obowiązującego
dystansu.
16. Studenci i Pracownicy nie mogą uczestniczyć w zajęciach jeśli nie
spełniają wymogów zawartych w stosownym Oświadczeniu, które
wypełniają przed każdymi zajęciami.
17. W

przypadku

niestosowania

się

do

Zasad

organizacji

pracy

dydaktycznej na Wydziale Chemii UWr. zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Wykroczeń, Art. 116. (§1, §2). Nieprzestrzeganie nakazów i
zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby
sprawującej nad nimi pieczę.

Dziekan Wydziału Chemii
dr hab. Sławomir Berski, prof. UWr
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Procedura wejścia do budynku: informacje dla studentów i pracowników
1. Studenci i pracownicy wchodzą do budynku w maseczkach lub
przyłbicach, wykonują

pomiar temperatury w stacji pomiarowej,

zachowując dystans społeczny (1,5 m) w ciągach komunikacyjnych
oraz przed wejściem do pracowni studenckich.
2. Pomiar temperatury prowadzi się bezdotykowo z odległości 3-5 cm od
odsłoniętej skóry czoła.
3. Po uzyskaniu informacji nt. temperatury student podejmuje decyzję
dotyczącą wejścia do budynku; wydział rekomenduje powrót do domu
w przypadku studentów, u których dwukrotnie wykonany pomiar
temperatury wskazuje wynik ≥37,5°C,
4. po pomiarze temperatury student z już osłoniętymi ustami i nosem
(maseczka lub przyłbica) pozostawia odzież wierzchnią w szatni,
dezynfekuje dłonie, nakłada rękawiczki jednorazowe (zalecane) i
udaje się na zajęcia. Wchodzenie do laboratoriów odbywa się w
sposób ustalony przez prowadzących zajęcia.
5. Drzwi do pracowni powinny być otwarte z wyprzedzeniem, tak aby
ograniczyć gromadzenie się przed salami, w których odbywają się
zajęcia.
6. Prowadzący poszczególne grupy laboratoryjne mogą, po uzyskaniu
zgody

studenta,

anonimowego
bezdotykowego

dokonać

pomiaru

dodatkowego,

temperatury

bezpośrednio

przed

za

dobrowolnego

pomocą

wejściem

do

i

termometru
pracowni.

Dziekan Wydziału Chemii
dr hab. Sławomir Berski, prof. UW
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