Wytyczne dla pracowników dotyczące zasad bezpiecznego
przeprowadzenia egzaminów w budynku WPiA
1. Na egzamin/zaliczenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w
warunkach domowych nie może uczestniczyć w egzaminie.
3. Każda osoba uczestnicząca w egzaminie/zaliczeniu ma obowiązek po
wejściu do budynku niezwłocznie zdezynfekować dłonie oraz używać
środków ochrony osobistej, w tym maseczki chroniącej nos i usta lub
przyłbicy (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 19.04.2020r.)
4. Prowadzący egzamin/zaliczenie przed rozpoczęciem egzaminu/zaliczenia
sporządza listę obecności osób biorących udział

w egzaminie/zaliczeniu

i w kopercie przekazać ją na portiernię. Koperta powinna być opisana:
numer sali, data, godzina przeprowadzonego egzaminu/zaliczenia oraz
imię i nazwisko osoby, która ten egzamin/zaliczenie przeprowadziła.
5. Przy każdej auli oraz sali znajduje się informacja o ilości osób mogących
jednocześnie w niej przebywać - (zachowanie 2m odległości oraz co drugi
rząd ).
6. Egzamin/zaliczenie może odbyć się w formie ustnej tylko i wyłącznie po

wcześniejszym ustaleniu dla każdego studenta harmonogramu godzin
egzaminu/zaliczenia. Do przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia nauczyciel
akademicki może skorzystać z sali dydaktycznej wskazanej przez
Dziekanat lub sali seminaryjnej wskazanej przez właściwy Sekretariat lub
własnego pokoju pracowniczego po uprzednim zgłoszeniu w Dziale
Administracyjnym (tel. 42 635-63-46 lub 42 635-46-01). W celu uniknięcia
tworzenia się skupisk, należy zaplanować 20-to minutowe przerwy

pomiędzy kolejnymi zdającymi, w czasie których należy zdezynfekować
i wywietrzyć pomieszczenie.
7. W jednej auli danego dnia może odbyć się tylko jeden egzamin/zaliczenie.
8. Wykaz sal wraz z informacją o ilości mogących przebywać w nich
jednocześnie osobach dostępny jest w Sekretariatach oraz Dziekanacie.
9. W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – sala 0.09 znajdująca się
na poziomie „0” w budynku A. W przypadku wystąpienia niepokojących
objawów, należy umieścić taką osobę w tym pomieszczeniu i powiadomić
odpowiednie służby medyczne i sanitarne.
Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 10
Tel. 42 253-99-00, telefon alarmowy 600-241-646
10. Niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Dział Administracyjny
WPiA (tel. 665-050-410 lub 42 635-63-46, 667-665-055), co umożliwi
ustalenie obszaru, w którym poruszała się potencjalnie zakażona osoba, aby
przeprowadzić dezynfekcję powierzchni tego obszaru.
11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministerstwa Zdrowia.
12. Zaleca

się

bezwzględnie

przestrzegać

wytycznych

dotyczących

zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Dostępne są one przy
wejściach do budynku oraz na stronie www.wpia.uni.lodz.pl.

