Kraków, 15.05.2020
Komunikat Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Od 18 maja 2020 planowane jest stopniowe wznawianie pracy w laboratoriach WFAIS z
możliwością dopuszczania do obecności w tych jednostkach doktorantów i studentów
wykonujących prace badawcze. Przywracanie działalności uczelni powinno odbywać się
zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia
wirusem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowuje wytyczne dotyczące
przywracania działalności uczelni, które po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora
Sanitarnego zostaną udostępnione uczelniom jako materiał wyjściowy do opracowania
własnych planów i procedur. Do czasu przekazania Uniwersytetowi szczegółowych
wytycznych, opierając się na Zarządzeniu nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 i w porozumieniu
z Inspektorem BHP Wydziału, wprowadzam następujące zasady pracy w laboratoriach i
pokojach pracy cichej Wydziału FAIS UJ:

Regulamin pracy w laboratoriach i pokojach pracy cichej Wydziału FAIS w warunkach
ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

1. Zaleca się ograniczenie liczby pracowników/doktorantów/studentów przebywających w danym laboratorium do 1-2 osób (np. do 1 doktoranta/studenta i osoby
nadzorującej prace):
a. Pracę w laboratorium należy organizować tak, aby pomiędzy osobami tam
przebywającymi zachowany był 2 metrowy dystans,
b. Aby zapewnić warunki pracy jak wyżej, zaleca się wprowadzenie w
laboratorium pracy zmianowej,
c. Zaleca się kontrolę ruchu w laboratoriach przez wprowadzenie zeszytów
dziennej aktywności (rejestr pracy) z wpisami osób obecnych w danym dniu i
o danej porze,
d. Należy zminimalizować przebywanie w laboratoriach osób postronnych.
2. W pokojach pracy cichej zaleca się ograniczenie liczby osób tam przebywających:
a. W pokojach dwuosobowych - do 1 osoby lub z zachowaniem dystansu 2 m
pomiędzy osobami,
b. W pokojach wieloosobowych - z zachowaniem zasady dystansu minimum 2 m
oraz 10m2 powierzchni przypadającej na 1 osobę,
c. Aby zapewnić takie warunki, zaleca się wprowadzenie pracy zmianowej w
pokojach pracy cichej doktorantów.
3. Obowiązek stosowania środków ochrony osobistej:
a. W pomieszczeniach laboratoryjnych zalecane jest stosowanie środków
ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, płyny dezynfekujące),

b. W miejscach obsługi interesantów (sekretariaty dydaktyczne i instytutowe)
należy stosować maseczki, maski lub przyłbice,
c. Kierownicy laboratoriów/zakładów i osoby pracujące w sekretariatach
zobowiązane są do zgłaszania administratorowi budynku konieczności
uzupełniania zasobów płynów dezynfekujących w tych pomieszczeniach.
Środki ochrony osobistej zapewniane są przez Wydział.
4. Dezynfekcja miejsc pracy:
a. Zaleca się dezynfekcję blatów i tych części aparatury lub komputera
(klawiatura, mysz, joystick), które są używane więcej niż przez jedną osobę w
ciągu jednego dnia, jeżeli w tym pomieszczeniu nie obowiązują inne zalecenia
(praca w warunkach sterylnych, zagrożenie wyników prowadzonych badań
przez procedurę dezynfekcyjną, praca w warunkach clean-lab, itp.),
b. Osoby bezpośrednio kierujące laboratoriami/sekretariatami odpowiedzialne są
za przekazanie zaleceń dotyczących porządkowania i dezynfekcji miejsca
pracy (klamki, kontakty, poręcze) personelowi DAK za pośrednictwem
administratora budynku.
5. Wykluczone jest spożywanie posiłków w laboratoriach. Pracownicy, doktoranci i
studenci planujący spożycie posiłków w pokojach socjalnych proszeni są o
stosowanie się do ogólnych, obowiązujących aktualnie zasad dotyczących ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w danym miejscu.
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