
Organizacja stacjonarnych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21 

w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 

pod względem bezpieczeństwa 

w okresie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 

 

1. Wejście do budynku uczelni jest możliwe po zasłonięciu ust i nosa (maseczką 

lub przyłbicą) i zdezynfekowaniu rąk płynem dezynfekcyjnym. Dozownik płynu 

dezynfekcyjnego znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku WSTiH 

obok recepcji. 

 

2. W przestrzeni wspólnej budynku WSTiH (korytarz, dziekanat, biblioteka, 

toalety) wymagane jest zasłanianie ust i nosa. 

 

3. Na zajęcia dydaktyczne w WSTiH mogą uczęszczać studenci bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nieprzebywający  

na kwarantannie lub w izolacji i gdy osoby współmieszkające ze studentami nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

4. Aby ograniczyć liczbę osób przebywających jednorazowo w budynku WSTiH, 

plan zajęć został skonsolidowany tak, aby zajęcia dla poszczególnych roczników 

odbywały się tylko przez dwa dni w tygodniu. 

 

5. Jedna grupa studencka przebywa podczas wszystkich zajęć dydaktycznych  

w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

 

6. Podczas udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w salach 

wykładowych WSTiH nie jest wymagane zasłanianie ust i nosa, jeżeli jest 

możliwe zachowanie wymaganego dystansu. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie 

wymaganego dystansu, prowadzący zajęcia ma obowiązek zobowiązania 

wszystkich osób na sali  

do  zasłonięcia ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) przez cały czas trwania zajęć.  

Brak dostosowania się do wymogu skutkować będzie usunięciem studenta  

z zajęć. 

 

7. Aby ułatwić studentom zachowanie dystansu podczas zajęć dydaktycznych, 

wyznaczono maksymalną liczbę miejsc siedzących w salach wykładowych. 

Liczba ta jest uzależniona od powierzchni sali i liczby miejsc siedzących. 

Informacje o liczbie miejsc w salach znajdują się na drzwiach poszczególnych 

pomieszczeń. 

 



8. Do pracowników dydaktycznych należy nadzorowanie przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas wykładów i ćwiczeń oraz monitorowanie obecności 

studentów na zajęciach przez sprawdzanie listy obecności. 

 

9. W przypadku wyraźnie widocznych objawów zapalenia dróg oddechowych: 

kaszlu, osłabienia i duszności należy powiadomić właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną. 

 

10. Wykładowca mający wyraźnie widoczne objawy infekcji dróg oddechowych  

nie prowadzi zajęć dydaktycznych, obowiązkowo wyznacza osobę  

na zastępstwo. 

 

11. Wykładowców i studentów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

12. Sale wykładowe powinny być wietrzone w czasie przerw, a w razie potrzeby 

także  

w czasie zajęć. Wykładowca po zakończeniu swoich zajęć otwiera okna w sali. 

 

13. Przy sprzyjającej pogodzie zachęca się studentów do spędzania przerw poza 

budynkiem.  

 

14. Odpady w postaci środków zapobiegawczych (maseczki, rękawiczki) 

wytworzone przez osoby zdrowe są wyrzucane do pojemników/worków na 

odpady zmieszane. 

 

15. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie uczelni należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, w 

tym ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w poszczególnych 

częściach uczelni, w którym przebywała osoba zakażona. 

 

16. Przy wejściu do WSTiH zostały umieszczone numery telefonów: do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

 

 

 

 


