Zasady przebywania w budynku Uczelni w czasie zagrożenia epidemicznego
obowiązujące od 1 września 2020 roku

O. Wspólne bezpieczeństwo zdrowotne na Uczelni leży w interesie każdego z nas.
Same zasady nas nie ochronią, jeśli nie będziemy się do nich stosować.
Stosując się do zasad, chronisz siebie i innych.
1. Na terenie budynku mogą przebywać tylko osoby zdrowe uczestniczące w zaplanowanych
zajęciach (studenci, wykładowcy, pacjenci podologiczni i trychologiczni), czytelnicy biblioteki
oraz pracownicy administracyjni.
2. Każda z osób wchodzących na teren budynku musi mieć zakryte usta i nos (maseczką lub
przyłbicą) oraz zdezynfekować ręce. Uczelnia zapewnia dezynfektor przy wejściu do szkoły.
3. Każda z osób chcąca wejść do budynku poddaje się przy wejściu głównym pomiarowi
temperatury ciała (dopuszczalna to 37,3°C) .
4. Grupy rozpoczynające zajęcia przyjeżdżają na wskazane godziny, co zminimalizuje
kumulowanie się grup studentów przed budynkiem.
5. Wejście do holu budynku odblokowuje portier.
6. Studenci po wejściu do budynku kierują się do przebieralni bądź szatni. W przebieralni rzeczy
na zmianę każdy student przechowuje w worku foliowym, który przywozi ze sobą.
Sugerujemy przyjeżdżanie na Uczelnię z minimalnym bagażem.
7. Minimalizujemy: przebywanie w grupach na korytarzu i przesiadywanie na korytarzu.
8. W sytuacji oczekiwania na wejście do: budynku, dziekanatów, biblioteki, toalety obowiązuje
zachowanie 1,5-metrowego odstępu.
9. W budynku w widocznych miejscach rozmieszczone są dozowniki do dezynfekcji rąk. W salach
ćwiczeniowych i pracowniach zamontowane są przepływowe lampy bakterio- i wirusobójcze.
Organizacja dezynfekcji przestrzeni wspólnych jest zgodna z wytycznymi GISu.
Zachęcamy do częstego mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie po dotknięciu klamki,
poręczy, jak również po korzystaniu z telefonu komórkowego czy klawiatur
przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
10. Wstęp na pracownie kosmetyczne możliwy jest tylko w stroju zabiegowym. Strój zabiegowy to:
buty z białą podeszwą, białe ew. jasne spodnie, kitel, maseczka/przyłbica.
11. Wstęp do laboratorium możliwy jest tylko w białym kitlu z długim rękawem, nałożonym
wierzchnio na codzienne ubranie, oraz maseczka/przyłbica.
12. Nie można opuszczać budynku szkoły w stroju zabiegowym/kitlu ochronnym.
13. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wrzucać do oznakowanych pojemników rozmieszczonych
na korytarzach Uczelni.
14. Na terenie budynku, w wyznaczonych do tego miejscach, można spożywać własne jedzenie
(przywiezione ze sobą) lub zakupione w uczelnianym barku.
15. W bibliotece Uczelni obowiązuje szczelne zasłanianie ust i nosa oraz jednorazowe rękawiczki.
16. Każdą niepokojącą sytuację związaną ze zdrowiem własnym bądź cudzym należy bezzwłocznie
zgłaszać wykładowcy lub pracownikowi administracyjnemu. W przypadku podejrzenia
zakażenia u osoby przebywającej na terenie budynku Uczelnia uruchamia stosowne procedury,
wynikające z wytycznych GIS oraz MNiSW.

