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Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UMK Nr 109 

z  dnia 27 maja 2020 r.  

 

Instrukcja realizacji klinicznych zajęć dydaktycznych w okresie częściowego 

przywracania działalności Uniwersytetu w okresie epidemii 

 

1. Szatnie studenckie należy wyposażyć w: 

1)  dozowniki z alkoholowym preparatem do dezynfekcji rąk i na bieżąco je uzupełniać, 

2) pojemniki na odpady medyczne i dbać o ich bieżące opróżnianie, 

3) chusteczki lub preparat do dekontaminacji sprzętu podręcznego w płynie (dedykowany 

do stetoskopów itp.), 

4) dozownik ręczników rolkowych – w przypadku stosowania preparatu do dekontaminacji 

sprzętu podręcznego innego niż chusteczki. 

2. Należy określić liczbę osób, która może jednoczasowo przebywać w szatni z zachowaniem 

dystansu 1,5 m. 

3. Liczba osób mogących jednoczasowo rozpocząć zajęcia dydaktyczne nie może być większa 

niż liczba osób mogących jednoczasowo przebywać w szatni. 

4. Szatnia musi być sprzątana co najmniej dwukrotnie w ciągu doby i w razie potrzeby. Na 

koniec każdego dnia należy przeprowadzić dekontaminację szafek studenckich (zgodnie z 

Planem Higieny Szpitala). 

5. W przypadku stosowania przez studentów odzieży jednorazowej należy zwiększyć 

częstotliwość sprzątania i opróżniania pojemników na odpady medyczne. 

6. Przerwy pomiędzy rozpoczęciem zajęć przez kolejne grupy nie powinny być krótsze niż 30 

minut. 

7. Studenci przybywają na teren szpitala nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć 

i opuszczają teren szpitala nie później niż 15 minut po ich zakończeniu. 

8. Liczba osób przypadających na jednego opiekuna nie może być większa niż 3. 

9. Niedopuszczalne jest uczestniczenie w zajęciach przez studenta w różnych klinikach tego 

samego dnia. 

10. Zajęcia dydaktyczne nie mogą być realizowane w oddziałach transplantologii, hematologii 

i onkologii. 

11. Osobą odpowiedzialną za studentów podczas praktyki jest opiekun grupy, który odpowiada 

za znajomość i przestrzeganie przez studenta następujących wytycznych higieniczno- 

epidemiologicznych: 

1) Procedury higieny rąk obowiązującej w szpitalu: 

a) przygotowanie rąk do pracy: 

- krótki rękaw ubrania roboczego (nic poniżej łokcia), 

- naturalne, krótko obcięte paznokcie, 

- brak biżuterii na rękach (pierścionki, obrączki, bransoletki, zegarki), 

- zabezpieczenie skaleczeń, zadrapań, itp. wodoodpornym opatrunkiem, 

b) mycie i/lub dezynfekcja rąk zgodnie z obowiązującą techniką wg Aylife’a, 

c) 5 momentów Higieny rąk zgodnie z zaleceniami WHO. 

2) Odzież robocza/polityka ubraniowa: 
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a) odzież jednego dnia, bądź jednorazowa, 

b) spod mundurka nie powinien wystawać odzież cywilna, 

c) buty medyczne, łatwe do utrzymania w czystości, 

d) odzież operacyjna obowiązuje tylko na terenie bloków operacyjnych – zakaz 

wychodzenia w odzieży operacyjnej poza obszar Bloku Operacyjnego, 

e) odzież prywatna i wszelkie przedmioty, które nie są niezbędne w czasie zajęć 

dydaktycznych muszą być pozostawione w szatni. 

3) Nie należy korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć dydaktycznych i 

wykonywania czynności medycznych. 

4) Przybycie studenta na zajęcia do kliniki lub oddziału musi być poprzedzone 

telefonicznym wywiadem epidemiologicznym, który jest przeprowadzany przez 

opiekuna roku: 

Czy w ciągu ostatnich 14 dni: 

a) miała Pani/Pan kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem? 

b) miała Pani/Pan infekcję przebiegającą z dusznością lub gorączką? 

c) była Pani/Pan objęta kwarantanna nałożoną przez Państwową Inspekcję Sanitarną? 

d) wykonywaniu u Pani/Pana badania w kierunku koronawirusa? 

12. Zajęcia praktyczne mogą odbywać studenci udzielający odpowiedzi negatywnej na 

wszystkie powyższe pytania. 

13. W przypadku uzyskania odpowiedzi pozytywnej – odroczenie zajęć praktycznych o 14 dni 

– ustalenie terminu z opiekunem roku. 

14. Opiekun grupy zapewnia studentowi: 

1) dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu; 

2) dostęp do środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku (rękawiczki, maski 

chirurgiczne oraz fartuchy ochronne i przyłbice jeśli są wymagane); 

3) dostęp do preparatów do dezynfekcji drobnego sprzętu medycznego (np. stetoskop, 

młotek neurologiczny, itp.); 

4) student jest zobowiązany przeprowadzać dekontaminację sprzętu podręcznego 

każdorazowo przed i po jego użyciu i dodatkowo na zakończenie zajęć. 

15. W ramach codziennego postępowania po zakończeniu zajęć ich uczestnik:  

1) dezynfekuje ręce; 

2) oddaje odzież jednodniową lub wyrzuca odzież jednorazową do pojemnika na odpady 

medyczne; 

3) dokładnie myje, przeciera lub dezynfekuje wszystkie przedmioty używane w czasie zajęć, 

np. okulary, długopisy, itp. 

16. Odzież, środki ochrony indywidualnej i preparaty do dezynfekcji, które należy zapewnić: 

1) ubranie jednodniowe/ jednorazowe – 1 komplet na dzień dla każdego studenta; 

2) alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk – 20-30ml/dzień – optymalnie wyposażenie 

każdego studenta w jedną butelkę preparatu 100 ml/4-5 dni; 

3) maska chirurgiczna 1 szt. na każde 60 minut dla każdego studenta 

17. Opiekun grupy jest zobowiązany do przedstawienia przed pierwszymi zajęciami treści 

instrukcji grupie studenckiej w formie pisemnej. Student potwierdza zapoznanie się z 

treścią instrukcji i zobowiązanie się do jej przestrzegania podpisem z podaniem daty i 

godziny jego złożenia. 

 


