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ZASADY BHP OBOWIĄZUJĄCE W PRACOWNIACH STUDENCKICH KATEDRY 

FIZJOLOGII I BIOTECHNOLOGII ROŚLIN (KFiBR, Wydział Biologii Uniwersytetu 

Gdańskiego) 

 

I. Wymogi bezpieczeństwa podczas zajęć praktycznych na terenie Katedry Fizjologii i 

Biotechnologii Roślin w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 na podstawie zarządzenia 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 115/R/20 i 117/R/20 oraz wytycznych GIS. 

 

  

1. UWAGA: NA TERENIE CAŁEGO BUDYNKU WYDZIALU BIOLOGII OBOWIAZUJE 

NAKAZ NOSZENIA MASECZEK OCHRONNYCH ZAKRYWAJĄCYCH NOS I USTA. 

2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (np. temperatura wyższa niż 37,5°C, suchy kaszel, zmęczenie, 

ból mięśni, ból gardła, ból głowy, utrata lub zaburzenia smaku i/lub węchu). 

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są 

chorzy na COVID 19, w ostatnich 10 dniach mieli kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-

CoV-2, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach 

domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

4. Studenci oczekują na zajęcia w holu przed wejściem do KFiBR, przy czym należy zachować 

odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób oraz ograniczyć gromadzenie się przed wejściem do 

Katedry, podczas wchodzenia na teren Katedry oraz do sali, w której prowadzone są zajęcia.  

5. Przy wejściu do KFiBR należy zdezynfekować ręce lub założyć jednorazowe rękawiczki. Na 

zajęcia student jest zobowiązany przynieść własny fartuch laboratoryjny.  

6. Wszystkie osoby przebywające w KFiBR powinny zachować odstęp min. 1,5 m od innych osób. 

7. Po wejściu na zajęcia student zobowiązany jest złożyć podpis na liście obecności. Lista 

obecności zawiera stosowną deklarację studenta o przystąpieniu do zajęć w stanie 

niewykazywania objawów wskazanych w pkt. 1 i zagrożeń wskazanych w pkt. 2.  

8. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, nie powinny przebywać osoby postronne inne 

niż studenci i pracownicy KFiBR. 

9. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. Rzeczy osobiste (odzież 

wierzchnia/kurtki, płaszcze) należy umieszczać w szatni. Torby, plecaki itp. należy zostawić w 

miejscu wskazanym przez prowadzącego zajęcia. Stanowiska do pracy laboratoryjnej w sali 

ćwiczeń wyznaczone są w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był odpowiedni 

odstęp. 

10. Drzwi do sali ćwiczeń powinny być otwarte, a pomiędzy zajęciami sala będzie regularnie 

wietrzona.  

11. W sali ćwiczeń należy pracować w rękawiczkach albo regularnie dezynfekować ręce. 

12. Używany podczas zajęć sprzęt należy regularnie dezynfekować pod nadzorem prowadzącego 

zajęcia lub wyznaczonego w tym celu innego pracownika KFiBR.  

13. Po zakończeniu pracy laboratoryjnej student zobowiązany jest zdezynfekować stanowisko pracy 

(blaty robocze oraz używane narzędzia/szkło laboratoryjne) w sposób wskazany przez 

prowadzącego zajęcia.  
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II. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u studenta, nauczyciela lub 

innego pracownika biorącego udział w zajęciach 

 

1. W przypadku wystąpienia w trakcie zajęć objawów wymienionych w pkt. 1, uczestnika zajęć 

należy niezwłocznie odizolować w przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący (sala C103).  

2. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga pomocy lekarskiej, student/pracownik powinien udać 

się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.  

3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej 

sytuacji powiadomić niezwłocznie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

4. Osoba prowadząca zajęcia/kierownik Katedry informuje o tym fakcie inspektora BHP oraz Biuro 

Ryzyka i Bezpieczeństwa.  

5. Student jest zobowiązany do powiadomienia inspektora BHP, Biura Ryzyka i Bezpieczeństwa 

oraz Dziekanatu Wydziału Biologii, jeżeli po zakończeniu zajęć w ciągu 10 dni dojdzie u niego 

do wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

6. Niezastosowanie się do powyższych regulacji może skutkować niedopuszczeniem do zajęć. 

Ważne! Biuro Ryzyka i Bezpieczeństwa – 58 523 24 50; 58 523 31 30 email: ryzyko@ug.edu.pl 

 Dziekanat Wydziału Biologii - 58 523 60 10 e-mail: dziekanat@biol.ug.edu.pl 

III. Zasady ogólne 

 

Należy pamiętać, że: 

1. Nieostrożne i nieumiejętne obchodzenie się z aparaturą laboratoryjną zagraża bezpieczeństwu 

własnemu i otoczenia, a przestrzeganie estetyki pracy jest ściśle związane z jej 

bezpieczeństwem. 

2. Podczas pracy w pobliżu włączonego palnika gazowego/elektrycznego należy zachować 

szczególną ostrożność, zwłaszcza ze względu na obecne w pomieszczeniach palne środki do 

dezynfekcji. Nie zapalać palników podczas pracy z cieczami łatwopalnymi. 

3. Na zajęciach obowiązuje praca w fartuchu. 

4. Studenta obowiązuje utrzymanie w stanie możliwie czystym stanowiska pracy w czasie jej 

trwania. Stanowisko pracy po jej ukończeniu powinno być uporządkowane, łącznie z 

oczyszczeniem i zdezynfekowaniem stołu laboratoryjnego. 

5. Po ważeniu, rozlewaniu czy wykonywaniu jakichkolwiek innych czynności z substancjami 

chemicznymi należy starannie myć ręce. Przy przelewaniu stężonych kwasów i zasad zachować 

największą ostrożność, sprawdzać całość butelek i wykorzystywanego w tym celu szkła 

laboratoryjnego. Naczynia po kwasach i zasadach należy dobrze wypłukać bezpośrednio po 

użyciu. Używając pipet innych niż automatyczne posługiwać się nasadkami na pipety. 

6. Zabrania się bezwzględnie jedzenia i picia na sali ćwiczeń. 

7. Zabrania się palenia papierosów na terenie całego budynku. 

8. Stężonych kwasów i zasad nie należy wylewać do zlewów tylko do oznaczonych pojemników 

pod wyciągiem.  

9. W przypadku pracy z aparatami elektrycznymi należy sprawdzić ich prawidłowe podłączenie do 

sieci. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki w działaniu aparatu należy wyłączyć 

urządzenie z sieci i zgłosić ją u prowadzącego ćwiczenia. 

10. Nie należy chwytać mokrą ręką obudowy metalowej aparatów podłączonych do sieci. 
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11. Przed przystąpieniem do pracy z układem próżniowym konieczne jest sprawdzenie jego 

szczelności i całości części szklanych. 

12. Przy przechodzeniu obok urządzeń wirujących i wszelkich aparatów będących w ruchu oraz 

czynnego autoklawu zachować szczególną ostrożność. 

13. Nie należy stawać na taboretach obrotowych. 

14. We wszystkich przypadkach pracy w laboratorium stosować się ściśle do szczegółowych 

wskazówek prowadzącego zajęcia. 

15. Należy zgłaszać u prowadzącego ćwiczenia każdą zauważoną nieprawidłowość w pracy 

urządzeń elektrycznych jak np.: przegrzanie silnika, iskrzenie itp. 

 

IV. Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku na sali ćwiczeń 

 

1. Konieczne jest opatrzenie nawet drobnych skaleczeń – środki opatrunkowe znajdują się w 

apteczce na sali ćwiczeń oraz w apteczce katedralnej. 

2. Poważniejsze skaleczenia zgłaszać natychmiast prowadzącemu zajęcia. 

3. W przypadku porażenia prądem - odizolować zagrożonego od źródła prądu i zgłosić do 

prowadzącego ćwiczenia. 

4. W przypadku oparzenia kwasami lub zasadami uszkodzoną powierzchnię ciała należy obmyć 

bieżącą wodą i zgłosić się do prowadzącego ćwiczenia. 

5. W przypadku zaistnienia najmniejszego nawet pożaru zlikwidować go przy pomocy gaśnicy. W 

przypadku rozszerzania się ognia mimo zastosowanych środków wezwać straż pożarną. 

 

V. Sankcje w przypadku niestosowania się do przepisów BHP 

 

1. Niedopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach. 

2. Usunięcie z sali, w której prowadzone są zajęcia oraz z terenu Katedry. 

3. Upomnienie ze strony prowadzącego zajęcia. 

4. Zgłoszenie u Kierownika Katedry. 

5. W przypadku uporczywie powtarzających się wykroczeń przeciwko obowiązującym 

przepisom grozi permanentne usunięcie z zajęć, a w rezultacie ich niezaliczenie. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższymi zasadami BHP obowiązującymi 

w pracowni studenckiej Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin i zobowiązuję się do ich 

przestrzegania. 

 

Oświadczam, że przed rozpoczęciem każdych ćwiczeń zapoznam się z odpowiednimi 

kartami charakterystyk substancji chemicznych. 


