Szczegółowe wytyczne dla studentów biorących udział
w zajęciach kontaktowych

1. Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne w okresie zajęć kontaktowych
wejście do budynku WSMed w Białymstoku jest możliwe tylko głównym wejściem.
2. Do holu głównego każdy student wchodzi pojedynczo z osłoną na usta i nos (maseczka
jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) i ma mierzoną
temperaturę.
3. Każdy uczestnik zajęć kontaktowych dezynfekuje ręce przed wejściem na teren Uczelni
i każdorazowo przed wejściem na salę ćwiczeń.
4. Każdy uczestnik zajęć kontaktowych wpisuje się do księgi wejść własnym długopisem
i podpisuje stosowne oświadczenie (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1/05/2020)
5. Po dokonaniu wpisu studenci przechodzą do szatni sali gimnastycznej (studenci
Pielęgniarstwa, Ratownictwa medycznego, Fizjoterapii) lub szatni Kosmetologii gdzie
pozostawiają swoje rzeczy.
6. Każdy student ma obowiązek zmiany ubrania i obuwia po wejściu na teren Uczelni.
Ubrania, torby, plecaki, komórki, itp. pozostawienia w wyznaczonych szatniach w
indywidualnych workach.
7. Na zajęcia student zabiera tylko niezbędne rzeczy do realizacji zajęć.
8. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów
niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.
9. Nie można pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć.
10. Na zajęcia do wyznaczonych sal studenci przemieszczają się jedną klatką schodową (na
prawo od głównego wejścia).
11. Na zajęcia można przynieść własną butelkę z napojem jak i produkty spożywcze, które
powinny być zamknięte w woreczkach strunowych.
12. W przerwie między zajęciami studenci mogą spożywać przyniesione przez siebie
produkty.
13. W trakcie wszystkich zajęć studenci mogą przebywać na terenie Uczelni tylko na
piętrze na którym mają zajęcia.
14. Studenci korzystają z szatni dwukrotnie danego dnia - w momencie wejścia na Uczelnię
i po zakończeniu zajęć.
15. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów zdrowotnych, które mogłyby
wskazywać na podejrzenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, podczas realizacji zajęć
dydaktycznych student zobowiązany do natychmiastowego poinformowania
o powyższym fakcie osobę prowadzącą zajęcia.

