Zasady organizacji egzaminu ustnego
w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej
w okresie epidemii COVID19 (sesja letnia 2019/2020)
1. Poniższe zasady odnoszą się jedynie do aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
epidemicznego studentom oraz asystentom biorącym udział w egzaminie. Przystąpienie do
egzaminu student uzyskuje na zasadach zawartych w odrębnym regulaminie dostępnym na
stronie Katedry Chemii Medycznej:
(http://www.chemiamedyczna.umlub.pl/download/gfx/chemiamedyczna/pl/defaultopisy/5/1/1/regulamin.zip).

2. Do egzaminu nie mogą podchodzić osoby:
1) przebywające na kwarantannie lub pozostające w izolacji;
2) zamieszkujące z osobą przebywającą na kwarantannie lub pozostającą w izolacji;
3) wracające z obszarów, na których występują zachorowania na COVID – 19;
4) posiadające objawy charakterystyczne dla COVID-19 (kaszel, katar, duszności, bóle
mięśniowe).
3. Osoby przystępujące do egzaminu powinny zapoznać się z podstawowymi informacjami
dotyczycącymi możliwych sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Materiały do
pobrania ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/
4. W celu uniknięcia gromadzenia się w większych grupach studenci przychodzą na egzamin
w wyznaczonych dniach/godzinach ustalonych wcześniej i podanych do wiadomości studentom
przez Starostę Roku.
5. Podczas oczekiwania na egzamin studenci powinni unikać tworzenia skupisk, zachowywać
odstęp 2 metrów oraz zakrywać usta i nos.
6. Do egzaminu studenci przystępują po 2 osoby, z częstotliwością około 2 osoby na 30 minut.
7. Osoby prowadzące oraz uczestniczące w egzaminie powinny mieć zakryte usta i nos.
8. Przed wejściem do pomieszczeń Uniwersytetu wszyscy zdający są zobowiązani do
zdezynfekowania rąk środkiem na bazie alkoholu, min. 60%, zgodnie z instrukcją dezynfekcji
rąk. Pojemniki z płynem dezynfekującym są umieszczone zarówno przy wejściu do Collegium
Pharmaceuticum, jak i przy wejściu do Zakładu Chemii Medycznej.
9. Studenci przychodzący na egzamin wchodzą do Zakładu z zachowaniem dystansu 2 metrów,
korzystając ze schodów. Jeżeli z powodów obiektywnych student nie może skorzystać ze
schodów może skorzystać z windy. Z windy może korzystać jednoczasowo tylko jedna osoba.
10. Po przybyciu do Zakładu Chemii Medycznej studenci zajmują wyznaczone miejsce w sali
zorganizowane w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy
odstęp w każdym kierunku.
11. Pomieszczenia dydaktyczne są regularnie wietrzone, w tym przed egzaminem, nie rzadziej niż
co godzinę w trakcie egzaminu.
12. Siedziska i miejsca dotykowe są każdorazowo dezynfekowane po każdym studencie.
13. Drzwi wejściowe do pomieszczeń, w których odbywa się egzamin, są w miarę możliwości
otwarte lub zabezpieczone przed zamknięciem tak, żeby nie było konieczności każdorazowego
otwierania ich rękami.
14. Uczestnicy egzaminu powinni ograniczyć ilość zabieranych ze sobą na zajęcia przedmiotów
takich jak: plecaki, torby oraz okrycia wierzchnie. Telefony powinny być wyłączane i nie
używane podczas egzaminu. Zbędne rzeczy powinny być zdeponowane w przeznaczonych do
tego celu miejscach.

15. Pozostałe aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego regulują:
1. Zarządzenie Rektora UM nr 59/2020 z dn. 21-05-2020 w sprawie zasad funkcjonowania
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w okresie stopniowego znoszenia ograniczeń
spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii:
(http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/zarzadzenia-rektora-um/dokument,5902,zarzadzenie-rektora.html)

2.

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni:
(https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni)

