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1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, 

bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujących na zakażenie 

SARS CoV-2, a także osoba, która nie miała styczności z osobami chorymi na COVID-19 

oraz przebywającymi na kwarantannie lub izolacji. 

2. Przed zajęciami studenci mają obowiązek zapoznać się z podstawowymi informacjami 

dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. 

3. Wejście i wyjście do/z budynku musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi oznaczeniami 

na drzwiach wejściowych. 

4. Na terenie budynku WTMiT studenci przemieszczają się stosując ustalone kierunki: 

wchodząc na poszczególne piętra klatką schodowa od strony bufetu, a schodząc z pięter 

klatką schodowa od strony windy osobowej. 

5. Przed wejściem do pomieszczeń dydaktycznych uczestnicy zajęć powinni umyć i 

dezynfekować ręce. 

6. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie mogą przebywać osoby inne niż 

studenci i pracownicy. 

7. Na zajęcia nie powinno się przynosić żadnych zbędnych z punktu widzenia prowadzonych 

zajęć rzeczy. 

8. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych 

do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Nie wolno pożyczać przedmiotów od innych 

uczestników zajęć. 

9. Należy unikać tworzenia się grup studentów przed zajęciami, w trakcie i po zajęciach. 

Student może oczekiwać na wejście do sali dydaktycznej na korytarzu, przed salami 

dydaktycznymi lub w holu budynku WTMiT z zachowaniem odległości wynoszącej 

przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby oraz mając osłonięte usta i nos. 

10. W czasie przerwy w zajęciach student może opuścić budynek, w którym zajęcia się 

odbywają, lub przebywać na jego terenie, z przestrzeganiem dystansu społecznego 

wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby. 

11. Po rozpoczęciu zajęć w sali, dopuszcza się możliwość zdjęcia osłony ust i nosa, przy 

zachowaniu minimum 1,5-metrowego odstępu. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z 

osłoną na usta i nos. Po zajęciach, przebywając w budynku WTMiT, należy również mieć 

osłonięte usta i nos (maseczka).  

12. W pomieszczeniach sanitarnych może znajdować się jednocześnie ograniczona liczba 

osób, zgodnie z oznaczeniem na drzwiach do tego pomieszczenia. 



13. Student przed wejściem na zajęcia może zostawić swoje rzeczy osobiste w szatni, przy 

czym uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Rzeczy mogą być 

również pozostawione na wieszakach znajdujących się w salach lub przy salach 

wydziałowych. 

14. W przypadku potrzeby uzyskania informacji z dziekanatu, należy kontaktować się z 

pracownikiem dziekanatu w sposób zdalny (np. telefonicznie, drogą mailową lub z 

zastosowaniem komunikatorów internetowych). 

15. W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów do dziekanatu, możliwe jest 

pozostawienie ich w skrzynce korespondencyjnej, która znajduje się przy wejściu do 

budynku WTMiT po lewej stronie, lub przekazać bezpośrednio po uprzednim umówieniu 

się z pracownikiem dziekanatu (telefonicznie, drogą mailową, z zastosowaniem 

komunikatorów internetowych) dla uniknięcia kolejek i gromadzenia. 

16. Biblioteka wydziałowa będzie udostępniać zbiory na zasadzie wypożyczalni. Szczegółowe 

zasady korzystania z biblioteki znajdują sią na stronie: https://bg.zut.edu.pl/oddzial-
bibliotek-specjalistycznych/biblioteka-wydzialu-techniki-morskiej-i-transportu.html. 

17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (kaszel, gorączka, bóle mięśni, 

dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku) należy stosować się do zapisów Zarządzenia 

nr 82 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z 

dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa 

epidemicznego organizacji zajęć dydaktycznych i pracy badawczej oraz pracy 

administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Procedury postepowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem na Wydziale Techniki Morskiej i 

Transportu ZUT w Szczecinie. 

 

 

https://bg.zut.edu.pl/oddzial-bibliotek-specjalistycznych/biblioteka-wydzialu-techniki-morskiej-i-transportu.html
https://bg.zut.edu.pl/oddzial-bibliotek-specjalistycznych/biblioteka-wydzialu-techniki-morskiej-i-transportu.html

