
Zalecenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy  
z dnia 13 października 2021 r. w sprawie bezpiecznego funkcjonowania Uczelni  
w okresie epidemii na rok akademicki 2021/2022 opracowane na podstawie Wytycznych 
bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego  
i nauki w okresie epidemii opublikowane przez Ministra Edukacji i Nauki 
 

1. Na terenie Uczelni obowiązują generalne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego 
dotyczące bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa. Należy: 
a) utrzymywać bezpieczną odległość od innych osób, nawet, jeśli nie wydają się 

chore, 
b) często myć ręce, 
c) unikać dotykania oczu, nosa i ust, 
d) stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, 
e) starać się przebywać w otwartych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, jeśli 

jest taka możliwość należy otworzyć okno, 
f) podczas powitania unikać uścisków i podawania dłoni.   

2. Uczelnia rekomenduje przystąpienie do programu szczepień wszystkim studentom  
i pracownikom, którzy nie mają przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki.  

3. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej  lub zdalnej zgodnie z przyjętym 
harmonogramem dla danego kierunku studiów. 

4. W przypadku prowadzenia części zajęć w formie zdalnej narzędziem służącym ich 
realizacji jest platforma Google Workspace. 

5. Uczelnia zapewnia studentom oraz prowadzącym zajęcia szkolenia oraz bieżące 
wsparcie z zakresu funkcjonowania wyżej wymienionej platformy. Dziekan na swoim 
wydziale wskazuje pracowników, którzy są odpowiedzialni za szkolenia i wsparcie. 

6. W zakresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
obowiązuje Zarządzenie nr 80/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. Witelona w Legnicy z dnia 22 września 2021 r. w sprawie realizacji zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

7. Nauczanie praktyczne w zawodach medycznych powinno odbywać się  
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 

8. Pracownicy prowadzący zajęcia w laboratoriach badawczych są zobowiązani 
pracować z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

9. Zaleca się, aby na wszystkich zajęciach stacjonarnych studenci byli w maseczkach. 
10. Wprowadza się bezwzględny zakaz  przychodzenia na zajęcia stacjonarne  

z objawami chorobowymi, m.in. takimi jak: gorączka, duszności, katar, kaszel, ból 
mięśni. 

11. Usprawiedliwienie nieobecności oraz uzupełnienie zrealizowanego materiału 
dydaktycznego na zajęciach student ustala indywidualnie z prowadzącym zajęcia. 

12. Osoby przebywające na terenie Uczelni, szczególnie we wspólnych przestrzeniach 
(korytarze, hole, toalety) oraz w pokojach pracy administracji (dziekanaty, sekcje) są 
zobowiązane do noszenia maseczek oraz regularnej dezynfekcji rąk.  

13. Dla osób, u których wystąpią objawy chorobowe podczas przebywania na terenie 
Uczelni, zostało przygotowane Izolatorium, które mieści się w budynku A, pokój 102. 

14. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami mogą 
uzyskać wsparcie w przypadku problemów z realizacją kształcenia z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu powinny zgłosić się do swojego 
dziekanatu lub Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.  


