Zasady przebywania studentów na Wydziale Mechanicznym
w okresie od 01.10.2020 roku do odwołania

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
23 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Zarządzeniem
Rektora Politechniki Lubelskiej nr R-63/2020 r. w sprawie czasowej regulacji działalności
Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ustala się, że na Wydziale
Mechanicznym zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w trybie hybrydowym zgodnie
z następującymi zasadami:

1
Wejście studentów do budynku Wydziału Mechanicznego odbywa się wyłącznie przez
główne drzwi, przy których dokonywany jest pomiar temperatury oraz kontrola posiadania
osłon twarzy.

2
Studenci udający się na zajęcia zobowiązani są do posiadania osłon twarzy, rękawiczek
ochronnych oraz wypełnionych formularzy wejściowych, zgodnie z podanym wzorem
dostępnym na stronie internetowej. W wyjątkowych sytuacjach (oraz dla osób niebędących
pracownikami i studentami) wypełnianie formularzy będzie odbywało się przy wejściu do
budynku.

3
Formularze wejściowe będą zbierane w trybie ciągłym, zaś ich przekazywanie do
archiwizacji będzie odbywało się w cyklach cotygodniowych – okres przechowywania
dokumentów na portierni do maksymalnie 4 tygodni (zależnie od dnia złożenia).

4
Studenci po wejściu do budynku i przejściu procedury bezpieczeństwa będą udawali się
do założonych w planie zajęć sal możliwie najkrótszą drogą celem uniknięcia grupowania
w głównym holu. Zabrana się studentom korzystania z wind (z wyłączeniem osób
o ograniczonej mobilności) W każdej z sal dydaktycznych zostaną zapewnione środki
dezynfekujące do wykorzystania zgodnie z bieżącymi potrzebami i specyfiką realizowanych
aktywności. Po każdych zajęciach pomieszczenia muszą być wietrzone minimum 15 minut. Po
ukończeniu zajęć studenci udadzą się do głównego wyjścia, gdzie opuszczą budynek
z pominięciem procedury bezpieczeństwa obowiązującej przy wejściu.

5
Dopuszcza się wstęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału dla studentów,
doktorantów i uczestników szkoły doktorskiej w celu realizacji prac naukowo – badawczych
związanych z bieżącą aktywnością naukową. Wejścia w/w osób muszą być wcześniej zgłaszane
do kierownika obiektu.

6
W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, w trosce o wspólne
bezpieczeństwo zdrowotne, w okresie zagrożenia epidemicznego dziekanat WM czasowo
wstrzymał osobistą obsługę interesantów. Kontakt z pracownikami dziekanatu WM jest
możliwy drogą elektroniczną (wyłącznie z adresu w domenie @pollub.edu.pl), telefoniczne
oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Numery telefonów i adresy e-mail pracowników
dziekanatu dostępne są na stronie: http://www.wm.pollub.pl/pl/studenci/dziekanat W sprawach
wyjątkowych dziekanat przyjmuje interesantów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu
spotkania e-mailem lub telefonicznie.

