
WYTYCZNE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA STUDENTÓW W CZASIE REALIZACJI ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH I/LUB ZALICZEŃ NA WYDZIALE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI  

W SGGW W WARSZAWIE  

w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

Opracowano na podstawie rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 18 maja 2020 – „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”  

https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni, 

Zarządzeń nr 32, 33 oraz 35 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21, 22 oraz 29 maja 2020 

r. w sprawie zasad funkcjonowania SGGW od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa  

SARS-CoV-2 wśród członków społeczności SGGW (z późn. zm.)  

oraz Wytycznych do realizacji zajęć ze studentami i doktorantami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

https://www.sggw.pl/aktualnosci/wytyczne-do-realizacji-zajec 

1. W zajęciach i/lub zaliczeniach prowadzonych na terenie Uczelni nie mogą uczestniczyć osoby 

chore, przebywające z osobą odbywającą izolację w warunkach domowych lub same objęte 

kwarantanną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2. Nie mogą także w nich uczestniczyć 

osoby, w przypadku których można podejrzewać infekcję wirusem SARS-CoV-2. Osoba 

podejrzewająca infekcję powinna bezzwłocznie zadzwonić na odpowiednią infolinię NFZ  

(tel. 800 190 590). W przypadku podejrzenia infekcji, które ma miejsce podczas zajęć/zaliczeń 

lub oczekiwania na nie, student ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia pracowników 

prowadzących zajęcia/zaliczenia i zastosowania się do ich poleceń.  

2. Przebywając na terenie Uczelni w obszarze powierzchni ogólnodostępnych (obejmujących 

także toalety), w salach dydaktycznych podczas zajęć i/lub zaliczeń, w aulach podczas 

zaliczeń, ale również podczas zajęć terenowych prowadzonych poza Uczelnią, należy 

przestrzegać zaleceń przeciwepidemicznych określonych przez Główny Inspektorat  

Sanitarny. Dotyczy to w szczególności obowiązku prawidłowego noszenia maseczek/przyłbic 

w miejscach, gdzie jest to wymagane (sale zajęć, aule, obszar budynku, inne miejsca 

wskazane przez osoby prowadzące), a także dezynfekcji rąk każdorazowo przy wejściu do 

budynku i sali zajęć oraz po każdorazowym użyciu przechowywanych przedmiotów 

osobistych. Należy w miarę możliwości unikać dotykania różnych powierzchni poza swoim 

miejscem pracy podczas zajęć/zaliczeń (np. parapetów, krzeseł, stolików, ławek, ścian, 

podłóg itp.). Należy unikać korzystania z wind (nie dotyczy oczywistych ograniczeń 

ruchowych). Zużyte maseczki (i ewentualnie stosowane rękawiczki) można wyrzucać tylko do 

koszy na zużyte środki ochrony osobistej. 

3. Obowiązuje zakaz gromadzenia się podczas oczekiwania na zajęcia i/lub zaliczenia 

i wychodzenia z sal w trakcie lub po zajęciach/zaliczeniach, wymagane jest utrzymywanie co 

najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami. Bezpośrednio przed zaliczeniem należy 

kierować się do odpowiedniej sali/auli. Studenci będą wpuszczani na zaliczenie w sposób 

podany przez koordynatorów zajęć. Nieprzestrzeganie tych zasad będzie skutkowało 

zawiadomieniem Straży Akademickiej. 

4. Należy unikać przynoszenia ze sobą rzeczy osobistych innych niż te, które są potrzebne do 

zajęć i/lub zaliczeń. Pozostałe rzeczy osobiste należy pozostawić w miejscu do tego 

przygotowanym i wskazanym przez pracowników Uczelni, zabezpieczone w workach 

foliowych. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe tam pozostawione. 

Przyniesione okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni, zabezpieczone  

w workach foliowych. 

5. Na zajęcia i/lub zaliczenia będą wpuszczane tylko osoby uwzględnione w danym dniu na liście 

studentów zgodnie z podziałem grup na mniejsze i maksymalną dopuszczalną liczbą osób 

https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
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wskazaną w informacji na drzwiach. Odpowiednie informacje zostaną przedstawione do 

wiadomości studentów przez koordynatorów przedmiotów. Przy wchodzeniu do sal i auli 

należy stosować się do poleceń pracowników odpowiedzialnych za zajęcia lub zaliczenia. 

6. W salach i aulach studenci muszą zajmować tylko oznaczone miejsca siedzące tak, aby 

zapewnić odpowiednie odległości między osobami siedzącymi obok siebie (minimum 1,5 m). 

Podczas zajęć/zaliczeń należy bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń osób 

prowadzących. 

7. Student powinien posiadać własne przybory potrzebne do zajęć i/lub zaliczeń oraz fartuch – 

nie można ich pożyczać od innych osób. 

8. Student powinien posiadać przy sobie przygotowaną pisemną informację, kogo należy 

powiadomić (np. z najbliższej rodziny) w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych. 

9. W czasie pobytu na Uczelni należy ograniczyć wizyty w dziekanacie do niezbędnego minimum 

– preferowany jest kontakt elektroniczny. Zalecane jest korzystanie z adresów mailowych 

rejestrowanych w domenie SGGW, co przyjmowane jest za wystarczające uwierzytelnianie 

nadawcy. W przypadku konieczności osobistej wizyty w dziekanacie należy uprzednio ustalić 

to z pracownikami w sposób mailowy lub telefoniczny. 

10. Studentom rekomenduje się zapoznanie ze „Środowiskowymi wytycznymi w związku  

z częściowym przywracaniem działalności uczelni”, Zarządzeniami nr 32, 33 i 35 Rektora 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21, 22 i 29 maja 2020 r. w 

sprawie zasad funkcjonowania SGGW od dnia 25 maja 2020 r. oraz zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności SGGW (z późn. zm.) 

oraz „Wytycznymi do realizacji zajęć ze studentami i doktorantami w Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Dokumenty te są udostępnione na stronie 

internetowej Wydziału Technologii Żywności. 

11. Warunkiem przystąpienia do zajęć i/lub zaliczeń w siedzibie Uczelni (oraz zajęć terenowych) 

jest poświadczenie zapoznania się z niniejszymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i 

deklaracja ich stosowania poprzez przesłanie następującej informacji e-mailem wysłanym z 

oficjalnego konta studenta zarejestrowanego w domenie SGGW: „Niniejszym poświadczam 

zapoznanie się z WYTYCZNYMI ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DLA STUDENTÓW W CZASIE 

REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I/LUB ZALICZEŃ NA WYDZIALE TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 

W SGGW W WARSZAWIE umieszczonymi na stronie internetowej Wydziału i deklaruję ich 

stosowanie”. Wiadomość należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a w temacie maila wpisać 

numer albumu oraz rok i kierunek studiów. Wiadomość należy wysłać na adres 

alina_wolny@sggw.edu.pl (BŻ 1 rok i 2 rok, TŻ studia stacjonarne 3 rok, studia II stopnia 

stacjonarne), jadwiga_grymanowska@sggw.edu.pl (TŻ studia stacjonarne 1 rok i 2 rok) lub 

grazyna_pierz@sggw.edu.pl (TwB 1 rok i 2 rok, TŻ studia niestacjonarne). Brak uczestnictwa 

w zajęciach/zaliczeniach nie zwalnia studentów od konieczności uzyskania zaliczenia z 

odpowiednich efektów uczenia się.  
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