Zarządzenie nr 82/2020
z dnia 7 września 2020 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie wytycznych dotyczących prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374, ze zm.), oraz na podstawie § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., w związku z § 5 ust. 4 zarządzenia
nr 47/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie
przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się
wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zarządza
się, co następuje:
Przepisy ogólne

1.

2.
3.

§1
Zarządzenie określa wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć, zaliczeń i egzaminów w siedzibie
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”, w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o studentach, rozumie się przez to także słuchaczy studiów
podyplomowych i doktorantów.
Studenci oraz prowadzący zajęcia/egzaminator zobowiązani są stosować się do wytycznych
sanitarnych zawartych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wytycznych
wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i inne uprawnione podmioty oraz
określonych w niniejszym zarządzeniu.
Obowiązki prowadzącego zajęcia/egzaminatora

§2
Prowadzący zajęcia/egzaminator zobowiązany jest w szczególności do:
1) zachowania zalecanego dystansu społecznego;
2) regularnego mycia i dezynfekowania dłoni przy użyciu środków higieny osobistej oraz środków
dezynfekujących;
3) posiadania własnych środków dezynfekujących, niezależnie od środków udostępnianych przez
Uniwersytet;
4) zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, z tym że stosowanie przyłbicy
dopuszcza się wyłącznie w przypadku przeciwskazań lekarskich do zasłaniania ust i nosa;
po rozpoczęciu zajęć dopuszcza się zdjęcie maseczki lub przyłbicy, jeśli zostanie zachowany
zalecany dystans społeczny między prowadzącym zajęcia/egzaminatorem i studentami;

5)

nadzorowania przestrzegania reżimu sanitarnego podczas zajęć, zaliczenia lub egzaminu, w tym
weryfikacji czystości fartuchów noszonych przez studentów.
Obowiązki studenta
§3

Student zobowiązany jest w szczególności do:
1)
zachowania zalecanego dystansu społecznego;
2)
regularnego mycia i dezynfekowania dłoni przy użyciu środków higieny osobistej oraz
środków dezynfekujących;
3)
posiadania własnych środków dezynfekujących, niezależnie od środków udostępnianych
przez Uniwersytet;
4)
zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, z tym że stosowanie przyłbicy
dopuszcza się wyłącznie w przypadku przeciwskazań lekarskich do zasłaniania ust i nosa;
5)
posiadania własnych przyborów piśmienniczych;
6)
zmiany obuwia, które powinno być zmywalne, oraz noszenia czystego i wyprasowanego
fartucha, co jest warunkiem uczestniczenia w zajęciach;
7)
niezwłocznego zgłoszenia prowadzącemu zajęcia/egzaminatorowi wystąpienia objawów
chorobowych;
8)
stosowania się do wskazówek prowadzącego zajęcia/egzaminatora;
9)
bezwarunkowego podporządkowania się regulaminowi zajęć, zaliczenia lub egzaminu.
Organizacja zajęć, zaliczeń i egzaminów

1.

2.
3.
4.

5.

6.

1.
2.

§4
Za organizację zajęć, zaliczeń i egzaminów z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz
wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu odpowiadają: Dziekan lub wyznaczony
przez niego Prodziekan, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor
Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, kierownicy studiów doktoranckich oraz kierownicy
przedmiotów.
Niniejsze wytyczne należy umieścić przed salą dydaktyczną, w której przeprowadzane
są zajęcia, zaliczenie lub egzamin (w widocznym miejscu).
W łazienkach umieszcza się instrukcję prawidłowego mycia rąk, rekomendowaną przez
Głównego Inspektora Sanitarnego.
Sala dydaktyczna musi być regularnie wietrzona lub wyposażona we włączoną wentylację
nawiewno-wywiewną. Zaleca się wietrzenie sal podczas każdej przerwy w zajęciach.
W salach dydaktycznych i tzw. przestrzeniach wspólnych powierzchnie stolików, ławek,
pulpitów, klamek, włączników światła, poręczy oraz inne często dotykane powierzchnie
dezynfekowane są przez firmę świadczącą usługi porządkowe na rzecz Uniwersytetu. Zaleca
się, aby często dotykane przedmioty i powierzchnie dezynfekować także we własnym zakresie.
Na terenie całego obiektu, w którym odbywają się zajęcia, zaliczenie lub egzamin, obowiązuje
zasada zasłaniania ust i nosa. Jeśli osłona ust i nosa musi zostać zdjęta, należy bezwzględnie
przestrzegać zasady zachowania zalecanego dystansu społecznego.
§5
Przed salą dydaktyczną mogą znajdować się wyłącznie studenci oraz prowadzący
zajęcia/egzaminator.
Studenci stawiają się przed salą dydaktyczną nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym
rozpoczęciem zajęć, zaliczenia lub egzaminu.

3.
4.
5.

6.

Przed wejściem do sali dydaktycznej studenci oraz prowadzący zajęcia/egzaminator
zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni.
Prowadzący zajęcia/egzaminator może polecić studentowi chwilowe opuszczenie maseczki
w celu potwierdzenia tożsamości.
Bezwzględnie zakazuje się samowolnej zmiany grupy przez studentów (dotyczy to także
pojedynczych zajęć). Zmiana taka jest możliwa przed rozpoczęciem semestru, w porozumieniu
z właściwym dziekanatem, wyłącznie jeśli istnieją odpowiednie warunki organizacyjne
(odpowiednia liczebność poszczególnych grup).
W przypadku studentów odbywających kwarantannę lub izolację w warunkach domowych
sposób odrabiania zajęć ustala kierownik przedmiotu. Zaleca się realizowanie treści
programowych w formie zdalnej. Jeśli istnieje taka możliwość, student może zdalnie
uczestniczyć także w zajęciach praktycznych.
Przeprowadzanie zajęć, zaliczeń i egzaminów

1.

2.
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9.

1.

2.

§6
Za przeprowadzenie zajęć, zaliczenia lub egzaminu z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz
wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu, w tym zasady zachowania zalecanego
dystansu społecznego, odpowiada kierownik przedmiotu.
Przed rozpoczęciem zajęć, zaliczenia lub egzaminu prowadzący zajęcia/egzaminator informuje
studentów o wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu.
Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast
seminaria – z wykorzystaniem metody wybranej przez kierownika przedmiotu.
Zajęcia fakultatywne oraz lektoraty realizowane są z wykorzystaniem wybranej przez
kierownika przedmiotu metody i techniki kształcenia na odległość.
Każdy student korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych.
Wszelkie materiały dydaktyczne, formularze, karty odpowiedzi oraz testy egzaminacyjne
rozdają oraz odbierają od studentów wyłącznie prowadzący zajęcia/egzaminatorzy.
Zabrania się studentom przemieszczania po sali dydaktycznej oraz jej opuszczania bez zgody
prowadzącego zajęcia/egzaminatora.
W celu:
1) oddania materiałów dydaktycznych/egzaminacyjnych,
2) zgłoszenia złego samopoczucia,
3) zadania pytań związanych z przebiegiem zajęć, zaliczenia lub egzaminu
– student zwraca się do prowadzącego/egzaminatora przez podniesienie ręki.
W przypadku zajęć polegających na wykonywaniu ćwiczeń przy współudziale innych
studentów należy dezynfekować ręce przed oraz po każdym kontakcie ze współćwiczącym.
Regularnej dezynfekcji podlega również sprzęt wykorzystywany do ćwiczeń, z którym student
ma bezpośredni kontakt, np. leżanki, głowice urządzeń zabiegowych lub diagnostycznych,
przybory do ćwiczeń.
§7
W zajęciach, zaliczeniu lub egzaminie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez
objawów sugerujących chorobę zakaźną. Wymóg ten dotyczy zarówno studentów,
jak i prowadzącego zajęcia/egzaminatora.
W przypadku stwierdzenia u studenta objawów chorobowych przed rozpoczęciem zajęć,
zaliczenia lub egzaminu, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu lub kataru,
prowadzący zajęcia/egzaminator zobowiązany jest nie dopuścić studenta do zajęć, egzaminu
lub zaliczenia.

3.

4.

5.

6.

W przypadku zaobserwowania u studenta objawów chorobowych podczas zajęć, zaliczenia lub
egzaminu prowadzący zajęcia/egzaminator może podjąć decyzję o zwolnieniu studenta
z zajęć lub przerwaniu przez studenta zaliczenia albo egzaminu.
W przypadku stwierdzenia u siebie podczas zajęć, zaliczenia lub egzaminu złego samopoczucia
student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym prowadzącego
zajęcia/egzaminatora, który może podjąć decyzję o zwolnieniu studenta z zajęć lub przerwaniu
przez studenta zaliczenia albo egzaminu.
Okoliczności, o których mowa w ust. 2-4, odnotowuje się w protokole zajęć lub protokole
zaliczenia/egzaminu, z podaniem danych personalnych studenta oraz przyczyny zwolnienia
z zajęć, przerwania zaliczenia lub egzaminu.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4, student, u którego pojawiły się objawy
chorobowe, powinien natychmiast opuścić budynek Uniwersytetu i zastosować się
do wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczących dalszego postępowania w takiej
sytuacji.
Ćwiczenia kliniczne i zajęcia praktyczne

1.

2.

3.

4.
5.

§8
Ćwiczenia kliniczne oraz zajęcia praktyczne odbywają się w formie stacjonarnej w siedzibie
Uniwersytetu lub poza siedzibą Uniwersytetu – w podmiotach leczniczych, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
Ćwiczenia i zajęcia niewymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem (np. omówienie
przypadków klinicznych) mogą być prowadzone z wykorzystaniem metody wybranej przez
kierownika przedmiotu.
Ćwiczenia kliniczne oraz zajęcia praktyczne prowadzone w formie stacjonarnej w podmiotach
leczniczych odbywają się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
wytycznymi określonymi w niniejszym zarządzeniu, z uwzględnieniem zasad obowiązujących
na terenie jednostki, w której są prowadzone.
Studenci mający kontakt z pacjentem wyposażeni są w niezbędne środki ochrony osobistej.
Studenci zobowiązani są do codziennego prania i prasowania fartuchów, w których uczestniczą
w ćwiczeniach klinicznych lub zajęciach praktycznych. W wybranych przypadkach studenci
zobowiązani są także do codziennej dezynfekcji obuwia.
Przepisy końcowe

§9
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do przeprowadzania egzaminu
dyplomowego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Regulaminu kształcenia
podyplomowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Regulaminu studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Regulaminu Międzynarodowej Szkoły
Doktorskiej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1.
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