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Informacja Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
z dnia 24.10.2020r.
Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem w całej Polsce strefy czerwonej oraz nowych zasad bezpieczeństwa
zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, proszę pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu
o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
1. Wszyscy prowadzących zajęcia ze studentami na Wydziale Nauk o Zdrowiu zobowiązani
są do zapoznania się z zarządzeniami nr 141/2020 i 142/2020 Rektora Uniwersytetu
Opolskiego oraz instrukcją nr 11/2020 Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego.
2. Na wszystkich kierunkach i formach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
zajęcia odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość z zastosowaniem infrastruktury i oprogramowania do komunikacji elektronicznej.
Wyjątek stanowią zajęcia, których charakter nie pozwala na realizację w sposób zdalny.
3. Koordynatorzy kierunków odpowiadają za organizację wszystkich zajęć i nadzór nad ich
realizacją. Wszelkie wątpliwości dotyczące formy prowadzenia zajęć, których charakter nie
pozwala na realizację w sposób zdalny, rozstrzygane będą indywidualnie we współpracy
z prorektor ds. Collegium Medicum i zastępcą dziekana WNoZ.
4. W zajęciach może wziąć udział wyłącznie student bez objawów chorobowych sugerujących
COVID-19, m.in. takich jak gorączka, kaszel, bóle stawowo-mięśniowe. W przypadku
występowania objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych student powinien pozostać w
domu lub w okresowym miejscu zamieszkania tj. akademiku/stancji. W zajęciach nie może
wziąć udziału student, który jest objęty kwarantanną lub izolacją.

5. W pomieszczeniach dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia mogą przebywać studenci,
nauczyciele akademiccy oraz pracownicy związani z obsługą techniczną pracowni. Zajęcia
odbywają się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.
6. Prowadzący zajęcia w trybie stacjonarnym mają obowiązek każdorazowo sporządzić imienną
listę studentów obecnych na zajęciach i przekazać ją do sekretariatu kierunku.
7. W placówkach medycznych zasady odbywania zajęć klinicznych/praktycznych określają
jednostki przyjmujące.
8. Osoba prowadząca przedmiot jest zobowiązana do bieżącego i niezwłocznego informowania o
braku możliwości realizacji zajęć stacjonarnie w danym dniu przez informację e-mail do
koordynatora kierunku, opiekuna roku i starosty roku lub danej grupy. Studenci zobowiązani
są do bieżącego monitorowania przekazywanych im wiadomości.
9. Z powodu dynamicznie zmieniających się warunków epidemiologicznych wszyscy pracownicy
zobowiązani są do codziennego monitorowania poczty służbowej.
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