Komunikat wydziałowy nr 2/2020 z dnia 7 października 2020 roku
wydany przez Prodziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. studenckich
w sprawie: procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w zakresie
organizacji procesu dydaktycznego
I. Postanowienia ogólne
1. Procedury i zasady dotyczą nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów i innych osób
przebywających w salach dydaktycznych, ćwiczeniowych i laboratoriach Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Instytutu Nauk Geologicznych UJ.
2. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w dokumentach regulujących pracę
w Uniwersytecie Jagiellońskim w warunkach epidemii, w tym m.in. zawartych w Komunikacie
nr 22 i Komunikacie nr 24 Kanclerza UJ z września 2020 roku oraz Komunikacie nr 27
Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku.
3. Do budynków Wydziału Geografii i Geologii UJ mogą wejść jedynie osoby niewykazujące
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i używający osłony nosa i ust.
II. Organizacja zajęć dydaktycznych
1. Zajęcia przewidziane w harmonogramie odbywają się według zasad podanych przez Zastępcę
Dyrektora IGiGP UJ i Zastępcę Dyrektora ING UJ.
2. Prowadzący zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem studentów jest zobowiązany do
sporządzenia (osobistego) listy obecności i przekazania jej w elektronicznej formie na
adres
e-mail wskazany przez Zastępcę Dyrektora (odpowiednio) Instytutu Nauk
Geologicznych lub Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
3. Bezpośrednio po zajęciach uczestnicy opuszczają sale dydaktyczne i budynki Wydziału.
4. Poruszanie się po budynku odbywa się zgodnie z wyznaczonymi kierunkami.
5. Z szatni i szafek dostępnych na Wydziale można korzystać w sposób zapewniający
bezpieczeństwo, nie gromadząc się i zachowując wymagany dystans.
6. Korzystanie z bibliotek, pracowni i laboratoriów odbywa się według zasad ujętych w osobnych
regulaminach wewnętrznych.
7. Zajęcia terenowe odbywają się za zgodą Prodziekan ds. studenckich. Prowadzący zajęcia
wnioskuje, składając w dziekanacie ds. studenckich druk wg dołączonego wzoru (Załącznik 1).
Uczestnicy zajęć są zobowiązani do złożenia na ręce koordynatora lub prowadzącego zajęcia
deklaracji, której wzór jest w Załączniku 2.
8. Zaleca się odbywanie konsultacji w formie zdalnej. W razie konieczności, spotkania
bezpośrednie odbywają się po uprzednim umówieniu z zachowaniem wszelkich środków
ochrony.
9. Zaleca się prowadzenie egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych, w formie zdalnej.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyjątki od zasady, na które zgodę wyraża
Prodziekan ds. studenckich
10. Indywidualne prace studentów w budynkach Wydziału Geografii i Geologii w ramach takich
kursów jak Pracownia licencjacka, Pracownia specjalizacyjna i Pracownia magisterska

oraz w ramach realizacji projektów badawczych mogą odbywać się także poza okresem
zaplanowanych zajęć stacjonarnych. Zgodę na podjęcie prac wydaje Prodziekan ds.
studenckich. Prace te winny odbywać się wg harmonogramu i zasad uzgodnionych z opiekunem
pracy oraz w zgodzie z regulaminem laboratorium/pracowni. Należy odnotować
wejście/wyjście i cel wizyty na liście gości znajdującej się na portierni.
III. Postępowanie w razie wystąpienia niepokojących objawów
1. W przypadku wystąpienia objawów takich, jak gorączka (powyżej 38°C), kaszel,
duszności
i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, utrata smaku i węchu,
osoba jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu (informacja u Dyrekcji) lub odesłana
transportem indywidualnym do domu. O zaistniałej sytuacji należy natychmiast powiadomić
Dyrekcję.
2. Osoba objawowa korzystając z własnego telefonu komórkowego powinna zasięgnąć teleporady
swojego lekarza POZ albo skontaktować się z odpowiednimi służbami:






Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: tel. 12 684-40-33, 12 684-4032, 12 644-91-33 w. 120, 136, 139, 133; e-mail: psse@pssekrakow.pl
Infolinia NFZ: 800-190-590
Oddział Zakaźny np. Szpitala Uniwersyteckiego: tel. 12 400-20-47
Telefon alarmowy 112 - w razie zagrożenia własnego zdrowia lub życia
Telefon alarmowy Głównego Inspektora Sanitarnego: 667-881-188 (numer zgłoszeniowy
zagrożeń dla zdrowia publicznego)

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Wydziału należy stosować
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – ustalić listę osób
przebywających w tym samym czasie w tej samej części budynku, w którym przebywała osoba
zakażona i stosować rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego.

Powyższe zasady wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.

Prodziekan Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. studenckich
/-/ Dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ

Komunikat Wydziałowy nr 2/2020
Załącznik 1

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o zgodę na zorganizowanie zajęć terenowych dla studentów w ramach
kursu………………………………………………………………
Zajęcia tę będą się odbywały z zachowaniem obowiązujących w Polsce regulacji epidemicznosanitarnych oraz zasad określonych przez Władze Uniwersytetu.
Szczegóły techniczno-logistyczne kursu:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

……………………………………………….
Data i czytelny podpis

Komunikat Wydziałowy nr 2/2020
Załącznik 2

DEKLARACJA

Zobowiązuję się bezwzględnie:
1. Przestrzegać obowiązujących w Polsce regulacji epidemiczno-sanitarnych oraz zasad
określonych przez Władze Uniwersytetu w trakcie zajęć ……………………………………….
…………………………………………………./nazwa

kursu/,

odbywających

się

od…………………do…………………
2. Niezwłocznie powiadomić Koordynatora kursu o wystąpieniu w czasie podróży służbowej
wszelkich zdarzeń mających związek z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

……………………………………………….
Data i czytelny podpis

