
Wytyczne dla prowadzących zajęcia 

w Instytucie Matematycznym w okresie pandemii 

 

• Wejście do budynku od strony ul. Polaka będzie otwarte normalnie, natomiast wejście od 

parkingu będzie otwarte w godz. 7:30-9:30. Przy obu wejściach znajdują się termometry do 

pomiaru temperatury ciała. 

• Klucze do sal pobieramy normalnie. Panowie Portierzy dezynfekują klucze po zdaniu.  

• Na drzwiach wejściowych do każdej sali znajduje się informacja z ilością osób, która może 

wejść do sali (+1 oznacza prowadzącego). Ta ilość jest nieprzekraczalna. 

• W każdej sali są wytyczone miejsca z uwzględnieniem 1,5 m odstępu oznaczone zieloną 

strzałką z napisem „tu wolno usiąść”. 

• Przed salami znajdują się dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk. Prowadzący zajęcia 

proszeni są o dopilnowanie aby każdy student zdezynfekował ręce przed wejściem na salę. 

• W każdej sali znajduje się: 

o płyn do dezynfekcji powierzchni ze spryskiwaczem, 

o zielona ścierka z mikrofibry do dezynfekcji powierzchni, 

o pomarańczowa ścierka do wycierania tablicy. 

 Każda ścierka może być w trakcie zajęć dotknięta tyko przez jedną osobę. 

• Przy każdej zmianie grupy lub po zmianie prowadzącego w/w ścierki będą zabrane i 

zostanie dostarczony nowy zestaw. 

• Osoby korzystające z kredy powinny mieć własną kredę (to znaczy kredę Instytutową, ale 

personalną). Kredę można pobrać na portierni, będą dostępne małe pudełeczka. 

• Na portierni będą też dostępne uchwyty na kredę dla chętnych. Pobrane uchwyty 

zachowujemy już na cały czas trwania pandemii. 

• W przerwach technicznych sale będą dezynfekowane oraz wietrzone, przez osobę 

sprzątającą. 

• Wszystkie osoby poruszające się po korytarzach, w obecności osób nie będących 

pracownikami (także studentów),  proszone są o stosowanie maseczek lub przyłbic. 

• Płyny do dezynfekcji rąk znajdują się: 

o przy wejściach do budynku 

o przed każdą salą wykładową 

o przy windach 

o w toaletach 

• Płyny do dezynfekcji oznaczone są niebieskimi naklejkami. 

• Wszyscy pracownicy otrzymają służbowe: dwie maseczki (wielokrotnego użytku) oraz jedną 

przyłbicę. Można je będzie pobrać u kierownika obiektu p. Marka Krzusa (pok. 105, tel. 7-

474). 
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