Uzupełnienie regulaminu Pracowni Chemii Organicznej w związku z
zagrożeniem epidemicznym

1. Student zobowiązany jest przestrzegać aktualnych przepisów i zaleceń, zawartych w
zarządzeniach władz Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przepisów sanitarnych.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie studenci, którzy nie wykazują objawów
zakażenia wirusem, nie są objęci kwarantanną, izolacją ani nadzorem sanitarnym
i zapoznali się z wymaganymi regulacjami (zaliczyli sprawdzian).
3. Przed każdymi zajęciami studenci wypełniają oświadczenie wg. wzoru (zał. 1
zarządzenia)
4. W czasie zajęć student oprócz fartucha laboratoryjnego i okularów ochronnych
zobowiązany jest używać rękawiczek jednorazowych oraz osłony ust i nosa w
postaci przyłbicy. Przyłbice z grubszą przesłoną mogą zastępować okulary
ochronne.
5. Wydział zapewnia rękawiczki jednorazowe oraz płyn dezynfekcyjny.
6. Przed rozpoczęciem ćwiczeń student myje starannie ręce, dezynfekuje je, wkłada
rękawiczki, podpisuje oświadczenie, umieszcza rzeczy w szafce i przystępuje do
ćwiczeń. Przy każdym wyjściu z pracowni, student zdejmuje rękawiczki i umieszcza
je w pojemniku na zużyte środki ochrony, myje ręce i dezynfekuje je. Przed powrotem
na zajęcia student myje ręce, dezynfekuje je i wkłada nowe rękawiczki.
7. Każdy student ma przypisane indywidualne miejsce pracy (1-6 – mała sala ćwiczeń, 718 – duża sala ćwiczeń) i za każdym razem używa tej samej szafki na rzeczy osobiste.
8. Na salę ćwiczeń można wnosić wyłącznie niezbędne przedmioty. Jedzenie i napoje w
zamkniętych pojemnikach muszą być pozostawione w szafkach na rzeczy, w celu
zjedzenia posiłku studenci udają się do holu lub na zewnątrz budynku.
9. Korzystanie z wyparek, refraktometrów i aparatów do pomiaru temperatury topnienia
odbywa się pod nadzorem prowadzących zajęcia, aby nie następowało grupowanie
studentów wokół sprzętu.
10. Po zakończeniu ćwiczeń studenci myją szkło laboratoryjne i odkładają je do szafek.
Mieszadła magnetyczne, regulatory napięcia i kable zasilające należy odłożyć na
miejsce.
11. Sala ćwiczeń jest wietrzona przez cały czas zajęć oraz dezynfekowana zgodnie z
zarządzeniami władz dziekańskich.
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