
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja dla studentów dotycząca udziału w zajęciach laboratoryjnych na terenie Centrum 

Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych (CLNP), budynek nr 24 w dniach od 1 czerwca do 15 lipca 

2020 r. 

1. Studentów, który znajdują się przed wejściem do budynku oraz w trakcie przebywania w nim 

obowiązuje aktualny reżim sanitarny (zakryte usta i nos). 

2. Przy wejściu na teren budynku studenci zgłaszają się do portiera, który sprawdza na dostarczonej przez 

kierownika pracowni liście, czy dane osoby odbywają tego dnia zajęcia laboratoryjne. 

3. Wejście na teren budynku możliwe jest nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem 

zajęć. 

4. Po wejściu na teren budynku studenci dezynfekują ręce i zakładają rękawiczki dostępne przy drzwiach, 

następnie zakładają własne fartuchy oraz okulary ochronne (jeśli są wymagane na zajęciach). 

5.  Wszystkie rzeczy osobiste (ubrania, telefony komórkowe, plecaki), jak również ewentualne notatki 

studenci wkładają do worków dostarczonych przez UKSW. Na zajęcia student musi wziąć własny 

długopis. 

6.  Studenci udają się do sali, w której odbywają się zajęcia, tam w wyznaczonym miejscu składają worki 

ze swoimi  rzeczami. 

7. Na drzwiach laboratorium zostanie zamieszczona informacja o maksymalnej liczbie osób, które mogą 

przebywać w pomieszczeniu. Nie ma możliwości zmiany grupy ćwiczeniowej 

8. Studenci zajmują miejsca wyznaczone przez prowadząc laboratorium (zachowany jest odstęp 1,5 metra). 

9. Prowadzący laboratorium sprawdza listę obecności. 

10. Po zakończonych zajęciach studenci będą zobowiązani dokonać dezynfekcji używanych przedmiotów 

(płyn dezynfekujący oraz ręczniki papierowe będą dostępne w pracowni), umyć ręce i odebrać w 

określonej kolejności worki z rzeczami osobistymi. 

11. Jeśli prowadzący laboratorium określi, że jednym z warunków zaliczenia laboratoriów jest 

sprawozdanie, student jest zobowiązany wysłać je w określonym terminie na adres mailowy 

prowadzącego zajęcia. 

12. Po zakończonych zajęciach studenci powinni bezzwłocznie opuścić budynek. 
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