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ZASADY ORGANIZACJI KLINICZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

Prowadzący zajęcia powinien przedstawić wytyczne epidemiologiczne grupie 

studenckiej, jako REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, w formie pisemnej. Po 

zapoznaniu się z wymogami epidemiologicznymi student składa podpis na LIŚCIE 

OBECNOŚCI  

1. Studenci wchodząc na teren szpitala muszą mieć założoną maskę ochronną osłaniającą 

usta i nos. 

2. Plany zajęć dydaktycznych muszą być ułożone w taki sposób, żeby nie dopuszczać do 

nadmiernego zatłoczenia w szatni. Szatnia studencka sprzątana jest codziennie po 

zakończonych zajęciach, a pomiędzy poszczególnymi grupami studentów dezynfekowane 

są powierzchnie dotykowe  (drzwi, klamki, uchwyty, itp.) 

3. Studenci opuszczają teren szpitala nie później niż 15 minut po ich zakończeniu. 

4. Student obowiązkowo pozostawia w szatni odzież prywatną  i wszelkie przedmioty, które 

nie są niezbędne w czasie zajęć dydaktycznych. 

5. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przekazania  studentom  następujących nr 

telefonów: 

 Państwowa  Stacja  Sanitarno – Epidemiologiczna – 52 – 515-40-20 -do godz. 

15:00 oraz całodobowy  nr  +48 222-500-115, 

 Wojewódzki Szpital  Obserwacyjno – Zakaźny  – 52- 325-56-00, 

 infolinia NFZ - 800190590   

6. Liczba osób przypadających na jednego opiekuna: maksymalnie 6 osób 

7. W przypadku zajęć prowadzonych w salach operacyjnych – łączna liczba studentów nie 

może przekraczać 3 osób, niezależnie od kierunku studiów. 

8. Studenci i wykładowcy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust oraz zachowania co 

najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób odstępu na terenie SU nr 1. 

9. Osobą odpowiedzialną za studentów podczas zajęć jest nauczyciel akademicki prowadzący 

zajęcia,  który odpowiada za znajomość i przestrzeganie przez studenta następujących 

wytycznych higieniczno- epidemiologicznych: 

9.1    Procedury higieny rąk obowiązującej w szpitalu: 

 Przygotowanie rąk do pracy  

o krótki rękaw ubrania roboczego (nic poniżej łokcia) 

o naturalne, krótko obcięte paznokcie, 

o brak biżuterii na rękach (pierścionki, obrączki, bransoletki, zegarki) 

o zabezpieczenie skaleczeń, zadrapań, itp. wodoodpornym opatrunkiem 
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 Mycie i/lub dezynfekcja rąk zgodnie z obowiązującą techniką wg Aylife’a. 

 5 momentów Higieny rąk zgodnie z zaleceniami WHO. 

9.2 Odzież robocza/polityka ubraniowa:  

 Czysta odzież robocza z krótkim rękawem (ubranie z długim rękawem w 

zakładach, gdzie obowiązują odrębne przepisy) 

 spod mundurka nie powinna  wystawać odzież cywilna, 

 buty medyczne, łatwe do utrzymania w czystości, 

 odzież operacyjna obowiązuje tylko na terenie bloków operacyjnych – ZAKAZ  

WYCHODZENIA  w odzieży operacyjnej poza obszar Bloku Operacyjnego. 

9.3   Nie należy korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć dydaktycznych i 

wykonywania czynności medycznych. 

10. Rozpoczynając każdorazowo zajęcia dydaktyczne student zobowiązany jest na LIŚCIE 

OBECNOŚCI poświadczyć własnoręcznym podpisem, że w ciągu ostatnich 14 dni: 

 Nie miała/ł kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem 

 Nie miała/ł  infekcja przebiegająca z kaszlem/dusznością/gorączką 

 Nie była/ł objęty kwarantanną nałożoną przez Inspekcję Sanitarną 

Zajęcia mogą odbywać studenci udzielający odpowiedzi negatywnej na wszystkie powyższe 

pytania. W przypadku uzyskania odpowiedzi pozytywnej należy odroczyć zajęcia praktyczne o 

14 dni i ustalić termin i formę odrabiania zajęć z prowadzącym zajęcia. 

11. Prowadzący zajęcia zapewnia studentom: 

 dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, 

 dostęp do środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku (rękawiczki , maski 

chirurgiczne oraz fartuchy ochronne i przyłbice jeśli są wymagane), 

 dostęp do preparatów do dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego (itp. stetoskop, 

młotek neurologiczny, itp.). 

12. Student jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa na terenie całego szpitala  

13. Student jest zobowiązany przeprowadzać dekontaminację sprzętu podręcznego 

każdorazowo przed i po jego użyciu i dodatkowo na zakończenie zajęć. 

14. W czasie trwania zajęć  należy często wietrzyć  sale podczas przerw. 

15. W czasie zająć obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (1,5 -2m odległości między 

studentami).   

16.  W zajęciach praktycznych podczas bezpośredniej opieki nad pacjentem uczestniczy 

prowadzący zajęcia oraz  maksymalnie trzech studentów. 
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17.  Codzienne postępowanie po zakończeniu zajęć:  

 dezynfekcja rąk, 

 odzież robocza zabezpieczona w worek (reklamówkę)  w warunkach domowych  jest 

poddawana praniu w temperaturze min. 60 C,  jako oddzielny wsad prania,                                                                                                                                                                                   

- po wyschnięciu, odzież roboczą należy wyprasować,                                                                                                                                  

- obuwie medyczne – powinno być umyte i/lub zdezynfekowane, 

- wszystkie przedmioty używane w czasie zajęć np. okulary, długopis, itp. powinny być umyte 

i/lub zdezynfekowane 

15. W przypadku wystąpienia  u studenta objawów chorobowych COVID-19  opiekun grupy 

telefonicznie (nr tel. 4222, 4333) powiadamia Klinikę Medycyny Ratunkowej.  Student, 

zabezpieczony w maskę ochronną jednorazowego użytku,  kierowany jest do Kliniki 

Medycyny Ratunkowej (pomieszczenie nr 48), gdzie zostanie objęty izolacją powietrzno – 

kropelkową i badaniem lekarskim. Dalsze postępowanie wobec studenta będzie uzależnione 

od   decyzji lekarza.   W przypadku konieczności hospitalizacji  postępowanie z pacjentem 

zgodnie z obowiązującą procedurą „ Postępowanie z pacjentem podejrzanym zakażonym 

koronawirusem „  lub transport pacjenta do domu celem objęcia teleporadą medyczną. 

16. W przypadku wystąpienia zakażenia SARS-CoV- 2 rekomanduje się  stworzenie listy osób 

przebywających w tym samym czasie z osoba zakażoną zgodnie z obowiązującym 

zarządzeniem 35/2020, oraz postępowanie zgodnie z zaleceniami Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

UWAGA 

Każdy nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia ze studentami ma obowiązek 

zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w  Załączniku nr 1 do Zarządzenia 

Nr 188  Rektora UMK z dnia 15 września 2020 r. „Szczegółowe zasady korzystania z 

budynków Uniwersytetu i ich przygotowania dla użytkowników” 

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego     12.10.2020 

Prof. Dr hab. Zbigniew Włodarczyk 

 


