
WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROCESU DYDAKTYCZNEGO NA WZIE PG W ROKU 

AKADEMICKIM 2021/2022 

Zasady dotyczące przebywania na terenie Politechniki Gdańskiej oraz procedury postępowania w przypadku 
wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 określone zostały w Zarządzeniu Rektora PG nr 45/2021 
z 22. lipca 2021r.  
 
 

Zasady poruszania się po budynku: 

1. Na terenie Wydziału mogą przebywać jedynie osoby, które:  

- nie mają objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

-  nie są objęte kwarantanną lub izolacją. 

2. Rekomendowany jest pomiar temperatury przy wejściu do budynku Wydziału (termometr bezdotykowy      

przy wejściu do budynku).  

3. Osoby przebywające w przestrzeni wspólnej zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych 

zasłaniających usta i nos. 

Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: 

- całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności   intelektualnej w stopniu 

umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 

- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

4. Zaleca się zachowanie odpowiedniej odległości. 

5. Zalecane jest  częste mycie rąk i ich dezynfekcja. Płyny do dezynfekcji znajdują się na każdym piętrze,                           

w salach i częściach wspólnych. 

6. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

7. W salach oraz przestrzeni wspólnej oznaczone są miejsca wyłączone z użytkowania. 

8. Rekomendowane jest niekorzystanie z wind.  

9. Czyszczenie i dezynfekcja mebli, urządzeń wspólnych, odbywa się kilka razy dziennie. 

10. W przypadku, gdy u osoby przebywającej na Wydziale zaobserwowane zostaną objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 380C, kaszel, duszności) należy 

skierować ją do izolatorium (sala 205 w budynku Wydziału). 

 

 

Zajęcia w budynkach WZiE  

1. Studenci są zobowiązani przestrzegać zasady funkcjonowania wydziału ZiE w okresie zagrożenia COVID-19                

i obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

2. Przed i po zajęciach przeprowadzanych w salach komputerowych studenci mają obowiązek zdezynfekowania 

klawiatury.  

3. Studenci nie mogą gromadzić się na korytarzach. Mogą przebywać w miejscach oznaczonych.  

4. Studenci, którzy zaobserwują u siebie symptomy wskazujące na COVID-19 powinni poinformować o tym 

prowadzącego zajęcia poprzez e-mail. Ponadto nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych.  



5. Studenci, którzy zachorują na COVID-19 mają obowiązek poinformować o tym Dziekanat, wysyłając                          

w możliwie jak najkrótszym terminie informację na adres: covidalert@zie.pg.edu.pl wraz z potwierdzeniem  

(np. z systemu pacjent.gov.pl) i podaniem terminu ostatniej obecności na zajęciach stacjonarnych na WZiE.  

6. Podczas wchodzenia i wychodzenia z sal studenci mają obowiązek zastosować się do bieżących poleceń 

prowadzącego (np. założenie maseczki, zachowanie odległości).  

7. W sali mogą przebywać tylko studenci i słuchacze studiów podyplomowych, którzy zostali przypisani                        

do danej grupy. 

8. Należy ograniczyć możliwości gromadzenia się podczas wchodzenia do sal oraz innych pomieszczeń. Sale 

należy otwierać odpowiednio wcześniej. 

9. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać tylko ze swoich materiałów pomocniczych. 

10. Zaleca się częste wietrzenie sal, co najmniej raz na 45 min. 

11. Zaleca się częste sprawdzanie poczty uczelnianej. W przypadku konieczności zmiany formy zajęć (przejście 

na zajęcia zdalne), studenci zostaną o tym poinformowania poprzez system MojaPG.  

 

Uwaga! 

Starości grup zobligowali są do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć do Prodziekana                  

ds. studenckich (emazurek@zie.pg.edu.pl) w ciągu dwóch dni roboczych od zakończenia zajęć.  
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