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ZALECENIA I WYTYCZNE DLA  

INSTYTUTU ELEKTRONIKI (I-23) 

NA PODSTAWIE PROTOKOŁU NR: 3/2020  

   

Z PRZEGLĄDU  
   

   

warunków pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19   

w Politechnice Łódzkiej wynikających z Zarządzenia Nr 48/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 

17 września 2020 r. w sprawie organizacji i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz organizacji  

i uczestnictwa w egzaminach, zaliczeniach i konsultacjach przeprowadzanych w pomieszczeniach 

Politechniki Łódzkiej w warunkach wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

epidemii COVID-19 

    

Przegląd przeprowadzono na podstawie obowiązków wynikających z rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

1 Kontrolowany obszar przeglądu  

Przeglądowi podlegały pomieszczenia należące do Instytutu Elektroniki (I-23) Wydziału 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej zlokalizowane 

w budynku B9.  

2 Data przeprowadzonego przeglądu  

Przegląd został przeprowadzony w dniach od 10.09.2020 r. do 15.09.2020 r, od 22.09.2020 r. do 

23.09.2020 r., 02.10.2020 r. oraz 07.10.2020 r. 

Nazwa jednostki kontrolowanej: 
 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA 

 

POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE 

WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, 

ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I 

AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ  

 

Adres jednostki kontrolowanej: 
 

Budynek B9 

– ul. Wólczańska 215 
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3 Zakres przeglądu  

Przegląd obejmował w szczególności możliwość dostosowania laboratoriów, warsztatów oraz sal,  

a także prowadzenia zajęć laboratoryjnych zgodnie z wytycznymi Politechniki Łódzkiej 

dotyczącymi epidemii COVID-19. 

4 Spis pomieszczeń kontrolowanej jednostki  

  

1. Instytut Elektroniki (I-23)  

• Budynek B9  

• 204  

• 204A  

• 214  

• 215  

• 320  

• 320A  

• 321A  

• 322A  

• 404  

• 409A  

• 413  

• 414  

• 415  

• 416  

5 Opis przeprowadzonych czynności kontrolnych  

BUDYNEK B9  

204  

Pomieszczenie 204 stanowi laboratorium komputerowe. W sali tej zajęcia powinny odbywać się  

z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami, co daje możliwość 

przeprowadzenia zajęć dla ok. 10 studentów wraz z prowadzącym. Studenci przebywający w sali 

mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy, przez cały czas trwania zajęć.  

Pomieszczenie posiada okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  
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w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie. Klawiatury i myszki należy dezynfekować za pomocą odpowiednich środków  

do dezynfekcji w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia sprzętu. W przypadku braku 

możliwość dezynfekcji specjalistycznego sprzętu należy zapewnić osobom korzystającym z tych 

urządzeń jednorazowe rękawiczki ochronne (nitrylowe lub winylowe), które od razu po założeniu 

należy zdezynfekować przy pomocy środków do dezynfekcji rąk. Nie należy udostępniać 

rękawiczek lateksowych, gdyż mogą powodować alergie skórne. Miejsca, w których jest 

konieczność stosowania rękawiczek ochronnych należy odpowiednio oznakować. Innym 

rozwiązaniem może być umieszczenie na dotykanych elementach folii ochronnej, którą należy 

wymieniać po każdej grupie studentów. O ile pozwalają na to warunki techniczne dopuszcza się 

korzystanie z prywatnego sprzętu (typu myszki, klawiatury).  

204A  

Pomieszczenie 204A stanowi laboratorium specjalistyczne. W sali tej zajęcia powinny odbywać się 

z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami, co daje możliwość 

przeprowadzenia zajęć dla ok. 9 studentów wraz z prowadzącym (1 osoba przy jednym 

stanowisku). Studenci przebywający w sali mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy, przez 

cały czas trwania zajęć.  

Pomieszczenie posiada okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  

w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie. Klawiatury i myszki należy dezynfekować za pomocą odpowiednich środków  

do dezynfekcji w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia sprzętu. W przypadku braku 

możliwość dezynfekcji specjalistycznego sprzętu należy zapewnić osobom korzystającym z tych 

urządzeń jednorazowe rękawiczki ochronne (nitrylowe lub winylowe), które od razu po założeniu 

należy zdezynfekować przy pomocy środków do dezynfekcji rąk. Nie należy udostępniać 

rękawiczek lateksowych, gdyż mogą powodować alergie skórne. Miejsca, w których jest 

konieczność stosowania rękawiczek ochronnych należy odpowiednio oznakować. Innym 

rozwiązaniem może być umieszczenie na dotykanych elementach folii ochronnej, którą należy 
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wymieniać po każdej grupie studentów. O ile pozwalają na to warunki techniczne dopuszcza się 

korzystanie z prywatnego sprzętu (typu myszki, klawiatury).  

214, 215  

W salach 214 oraz 215 zajęcia powinny odbywać się z zachowaniem bezpiecznego dystansu 

pomiędzy uczestnikami, co daje możliwość przeprowadzenia zajęć dla ok. 10 studentów  

wraz z prowadzącym. Studenci przebywający w salach mają obowiązek noszenia maseczki lub 

przyłbicy, przez cały czas trwania zajęć.  

Pomieszczenia posiadają okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  

w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie. Klawiatury i myszki należy dezynfekować za pomocą odpowiednich środków  

do dezynfekcji w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia sprzętu. W przypadku braku 

możliwość dezynfekcji specjalistycznego sprzętu należy zapewnić osobom korzystającym z tych 

urządzeń jednorazowe rękawiczki ochronne (nitrylowe lub winylowe), które od razu po założeniu 

należy zdezynfekować przy pomocy środków do dezynfekcji rąk. Nie należy udostępniać 

rękawiczek lateksowych, gdyż mogą powodować alergie skórne. Miejsca, w których jest 

konieczność stosowania rękawiczek ochronnych należy odpowiednio oznakować. Innym 

rozwiązaniem może być umieszczenie na dotykanych elementach folii ochronnej, którą należy 

wymieniać po każdej grupie studentów. O ile pozwalają na to warunki techniczne dopuszcza się 

korzystanie z prywatnego sprzętu (typu myszki, klawiatury).  

320, 322A  

Pomieszczenia 320, 322A stanowią sale seminaryjne. W salach tych należy zapewnić zachowanie 

bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami. Studenci przebywający w sali mają obowiązek 

noszenia maseczki lub przyłbicy, przez cały czas trwania obrony.  

Pomieszczenia posiadają okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdym użytkowaniu, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę 

dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdym 

użytkowaniu pomieszczenia.  
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320A  

Pomieszczenie 320A stanowi salę wykładową. Zaleca się, aby wykłady były przeprowadzane  

w formie zdalnej. Jeżeli taka możliwość nie istnieje w sali tej zajęcia powinny odbywać się  

z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami. Studenci przebywający w sali mają 

obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy, przez cały czas trwania zajęć.  

Pomieszczenie posiada okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  

w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie.  

321A  

Pomieszczenie 321A stanowi laboratorium komputerowe. W sali tej zajęcia powinny odbywać się  

z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami, co daje możliwość 

przeprowadzenia zajęć dla ok. 8 studentów wraz z prowadzącym. Studenci przebywający w sali 

mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy, przez cały czas trwania zajęć.  

Pomieszczenie posiada okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  

w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie. Klawiatury i myszki należy dezynfekować za pomocą odpowiednich środków  

do dezynfekcji w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia sprzętu. W przypadku braku 

możliwość dezynfekcji specjalistycznego sprzętu należy zapewnić osobom korzystającym z tych 

urządzeń jednorazowe rękawiczki ochronne (nitrylowe lub winylowe), które od razu po założeniu 

należy zdezynfekować przy pomocy środków do dezynfekcji rąk. Nie należy udostępniać 

rękawiczek lateksowych, gdyż mogą powodować alergie skórne. Miejsca, w których jest 

konieczność stosowania rękawiczek ochronnych należy odpowiednio oznakować. Innym 

rozwiązaniem może być umieszczenie na dotykanych elementach folii ochronnej, którą należy 

wymieniać po każdej grupie studentów. O ile pozwalają na to warunki techniczne dopuszcza się 

korzystanie z prywatnego sprzętu (typu myszki, klawiatury).  
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404, 414  

Pomieszczenia 404, 414 stanową laboratoria komputerowe. W salach tych zajęcia powinny 

odbywać się z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami, co daje możliwość 

przeprowadzenia zajęć dla ok. 8 studentów wraz z prowadzącym. Studenci przebywający w salach 

mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy, przez cały czas trwania zajęć.  

Pomieszczenia posiadają okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  

w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie. Klawiatury i myszki należy dezynfekować za pomocą odpowiednich środków  

do dezynfekcji w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia sprzętu. W przypadku braku 

możliwość dezynfekcji specjalistycznego sprzętu należy zapewnić osobom korzystającym z tych 

urządzeń jednorazowe rękawiczki ochronne (nitrylowe lub winylowe), które od razu po założeniu 

należy zdezynfekować przy pomocy środków do dezynfekcji rąk. Nie należy udostępniać 

rękawiczek lateksowych, gdyż mogą powodować alergie skórne. Miejsca, w których jest 

konieczność stosowania rękawiczek ochronnych należy odpowiednio oznakować. Innym 

rozwiązaniem może być umieszczenie na dotykanych elementach folii ochronnej, którą należy 

wymieniać po każdej grupie studentów. O ile pozwalają na to warunki techniczne dopuszcza się 

korzystanie z prywatnego sprzętu (typu myszki, klawiatury).  

409A  

Pomieszczenie 409A stanowi laboratorium specjalistyczne. W sali tej zajęcia powinny odbywać się 

z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami. Studenci przebywający w sali mają 

obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy, przez cały czas trwania zajęć.  

Pomieszczenie posiada okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  

w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie. Klawiatury i myszki należy dezynfekować za pomocą odpowiednich środków  

do dezynfekcji w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia sprzętu. W przypadku braku 

możliwość dezynfekcji specjalistycznego sprzętu należy zapewnić osobom korzystającym z tych 

urządzeń jednorazowe rękawiczki ochronne (nitrylowe lub winylowe), które od razu po założeniu 
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należy zdezynfekować przy pomocy środków do dezynfekcji rąk. Nie należy udostępniać 

rękawiczek lateksowych, gdyż mogą powodować alergie skórne. Miejsca, w których jest 

konieczność stosowania rękawiczek ochronnych należy odpowiednio oznakować. Innym 

rozwiązaniem może być umieszczenie na dotykanych elementach folii ochronnej, którą należy 

wymieniać po każdej grupie studentów. O ile pozwalają na to warunki techniczne dopuszcza się 

korzystanie z prywatnego sprzętu (typu myszki, klawiatury).  

413 

Pomieszczenie 413 stanowi laboratorium komputerowe. W sali tej zajęcia powinny odbywać się  

z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami, co daje możliwość 

przeprowadzenia zajęć dla ok. 12 studentów wraz z prowadzącym. Studenci przebywający w sali 

mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy, przez cały czas trwania zajęć.  

Pomieszczenie posiada okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  

w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie. Klawiatury i myszki należy dezynfekować za pomocą odpowiednich środków  

do dezynfekcji w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia sprzętu. W przypadku braku 

możliwość dezynfekcji specjalistycznego sprzętu należy zapewnić osobom korzystającym z tych 

urządzeń jednorazowe rękawiczki ochronne (nitrylowe lub winylowe), które od razu po założeniu 

należy zdezynfekować przy pomocy środków do dezynfekcji rąk. Nie należy udostępniać 

rękawiczek lateksowych, gdyż mogą powodować alergie skórne. Miejsca, w których jest 

konieczność stosowania rękawiczek ochronnych należy odpowiednio oznakować. Innym 

rozwiązaniem może być umieszczenie na dotykanych elementach folii ochronnej, którą należy 

wymieniać po każdej grupie studentów. O ile pozwalają na to warunki techniczne dopuszcza się 

korzystanie z prywatnego sprzętu (typu myszki, klawiatury).  

415, 416  

Pomieszczenia 415 oraz 416 stanowią sale wykładowe. Zaleca się, aby wykłady były 

przeprowadzane w formie zdalnej. Jeżeli taka możliwość nie istnieje w salach tych zajęcia powinny 

odbywać się z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami. Studenci 

przebywający w salach mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy przez cały czas trwania 

zajęć.  
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Pomieszczenie posiada okna, których otwieranie umożliwia prawidłowe wietrzenie. Sale 

dydaktyczne należy wietrzyć po każdych zajęciach, a także zaleca się wietrzenie sal co godzinę  

w trakcie zajęć dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo osób przebywających  

w pomieszczeniach.   

Powierzchnie blatów, krzeseł oraz elementów często dotykanych należy dezynfekować po każdej 

grupie.  

6 Zalecenia pokontrolne 

Po o przeprowadzeniu przeglądu pomieszczeń należących do Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, 

Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej zaleca się:  

• Zastosować się do wytycznych wskazanego w pkt. 5 niniejszego protokołu;  

• W przypadku, gdy ze względu na charakter zajęć, nie istnieje możliwość zachowania 

bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami zajęć lub zamontowania przegród dopuszcza 

się krótkotrwale zmniejszenie dystansu pomiędzy uczestnikami zajęć; 

• Umieszczenie na drzwiach pomieszczeń informacji o maksymalnej liczbie osób mogących 

przebywać jednocześnie w pomieszczeniu;  

• Regularne wietrzenie wszystkich pomieszczeń zapewniając odpowiednią wymianę 

powietrza;  

• Noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic w budynkach należących do Wydziału 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej;  

• Zapewnienie i bieżące uzupełnianie płynu do dezynfekcji rąk przy wejściu   

do budynków Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki 

Łódzkiej;   

• Zapewnienie i bieżące uzupełnianie płynu do dezynfekcji rąk w łazienkach  

w budynkach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki 

Łódzkiej i pomieszczeniach socjalnych należących do Wydziału Elektrotechniki, 

Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej;  

• Odpowiednie oznaczenie miejsc, w których znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz 

umieszczenie w ich pobliżu w widocznym miejscu instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk;  

• Umieszczenie instrukcji prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek 

ochronnych przy wejściu do budynków Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki  

i Automatyki Politechniki Łódzkiej;  
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• Zapewnienie miejsca, w których studenci będą mogli zostawić rzeczy osobiste przed 

wejściem na zajęcia;  

• W przypadku wyposażenia stanowisk w przegrody typu pleksi, dopilnować, aby krawędzie 

przegród były zabezpieczone bądź zaokrąglone w taki sposób, aby nie prowadziły  

do zranień lub skaleczeń;  

• Poinformowanie uczestników zajęć o bezwarunkowym obowiązku przez cały czas trwania 

zajęć noszenia maseczek lub przyłbic zasłaniających ust i nos;  

• Umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk bezpośrednio przed/ lub w każdej sali, w której będą 

odbywać się zajęcia dydaktyczne; 

• Zapewnienie uczestnikom zajęć możliwości krótkotrwałego opuszczenia pomieszczenia,  

w którym odbywają się zajęcia na okres 15 minutowych przerw w zajęciach, w odstępach  

co maksymalnie 45 minut.   

• Dezynfekowanie po każdych zajęciach pomieszczeń, w których nie ma obowiązku 

korzystania z rękawiczek.  

• Wyraźne oznakowanie sprzętu, który należy obsługiwać w rękawiczkach ochronnych.  

• Grupowanie zajęć w taki sposób, aby zminimalizować przemieszczenie się studentów  

z różnych grup między budynkami, a także tak, aby zminimalizować przerwy między 

kolejnymi zajęciami stacjonarnymi;  

• Dezynfekowanie bądź usunięcie z pomieszczeń budynku Wydziału Elektrotechniki, 

Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej zbędnych przedmiotów 

ogólnego użytku, np. stoły do gier znajdujące się na korytarzach;  

• Umieścić kosze na odpady z przeznaczeniem na zużyte środki ochrony 

przy wejściach do sal, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.  

 

Wszystkie zalecenia należy zrealizować w jak najszybszym terminie. 
 

 


