OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W ĆWICZENIACH NA KURSIE
„RÓŻNORODNOŚĆ I EWOLUCJA ROŚLIN, GLONÓW I GRZYBÓW”

1.

W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną COVID-19, nie objęte kwarantanną oraz takie, które nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą
odbywającą kwarantannę lub izolację domową.

2.

Osoby wchodzące na salę mają obowiązek dezynfekcji rąk.

3.

Na salę ćwiczeniową uczestnicy zajęć mogą wejść jedynie w obecności prowadzącego zajęcia.

4.

Przebywając na sali ćwiczeniowej należy:
 mieć założoną maseczkę lub przyłbicę zakrywające usta i nos,
 zachowywać dystans od innych uczestników zajęć co najmniej 1,5 m,
 używać rękawic jednorazowych,
 korzystać jedynie z własnych materiałów piśmiennych.

5.

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien sprawdzić stan stanowiska pracy oraz stan urządzeń
optycznych, które będą używane podczas zajęć, i przekazać prowadzącemu wszystkie zaobserwowane
nieprawidłowości.

6.

W trakcie zajęć student:
 otrzymuje okazy omawianych organizmów, z którymi powinien się zapoznać w taki sposób, żeby nie
uległy uszkodzeniu (instrukcji udziela prowadzący), a następnie zwrócić je prowadzącemu zajęcia
na jego wezwanie,
 otrzymuje preparaty mikroskopowe, które obserwuje przy użyciu mikroskopu zgodnie z instrukcją
podaną przez prowadzącego. Student jest odpowiedzialny za powierzone preparaty, a także
obsługiwany sprzęt i ponosi odpowiedzialność za ich uszkodzenie poprzez użycie niezgodne z
instrukcją i zasadami. Po wykonaniu obserwacji preparaty powinny być zwrócone prowadzącemu
ćwiczenia na jego wezwanie.
 wykonuje preparaty mikroskopowe przy użyciu szkiełek mikroskopowych, pęset, igieł
preparacyjnych, żyletek oraz odczynników chemicznych lub wody. Zasady prawidłowego i
bezpiecznego wykonywania preparatów podaje prowadzący zajęcia. Narzędzia i odczynniki powinny
być zwrócone prowadzącemu w komplecie, za co ponosi odpowiedzialność uczestnik zajęć.
 winien natychmiast poinformować prowadzącego zajęcia, o każdym wypadku bądź zauważonym
zdarzeniu stwarzającym zagrożenie.

7.

Uczestnicy zajęć mogą opuścić salę ćwiczeniową w trakcie zajęć jedynie za zgodą prowadzącego.

8.

Po zakończeniu zajęć student jest zobowiązany:
 wyłączyć urządzenia optyczne i pozostawić je w stanie gotowym do ponownego użycia, zgodnie z
instrukcją podaną przez prowadzącego.
 uporządkować stanowisko pracy poprzez przetarcie blatu roboczego płynem dezynfekującym

9.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy zajęć mogą opuścić salę ćwiczeniową po skontrolowaniu przez
prowadzącego stanowiska pracy studenta, używanego przez niego sprzętu oraz przekazanych studentowi
okazów, preparatów, przyrządów i odczynników.

