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          Wrocław 2022-09-30 

 

REGULAMIN BHP ZAJĘĆ PROWADZONYCH W PROSEKTORIUM 

2022/2023 

 

Z UWAGI NA OBECNOŚĆ ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO I BIOLOGICZNEGO W PROSEKTORIUM 

COLLEGIUM ANATOMICUM STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄ PODSTAWOWE ZASADY BHP ORAZ 

DODATKOWE REGULACJE DOTYCZĄCE: 

 

1. UBIORU 

a. Student na zajęciach w prosektorium może nosić jedynie obuwie gwarantujące 

stabilne podparcie dla całego ciała oraz ochronę przed ewentualnym kontaktem z 

płynami konserwującymi (najlepiej jeśli będzie to obuwie zmienne wodoodporne, 

antypoślizgowe i łatwo zmywalne). 

! ZAKAZANE JEST PORUSZANIE SIĘ W PROSEKTORIUM W BUTACH 

OTWARTYCH ( KLAPKI, SANDAŁY ETC) ORAZ W BUTACH NA WYSOKICH 

OBCASACH 

b. Studenci na zajęciach w prosektorium mogą przebywać jedynie w spodniach lub 

spódnicach zakrywających całe udo i podudzie. Okrycie wierzchnie oraz plecaki i torby 

należy pozostawić w szatni. 

!   NIEDOPUSZCZALNE JEST WCHODZENIE DO PROSEKTORIUM W UBRANIACH 

NIEOKRYWAJĄCYCH UD I PODUDZI (KRÓTKIE SPODNIE, SPÓDNICE MINI, 

KRÓTKIE SUKIENKI). ZAKAZ TEN OBOWIĄZUJE TAKŻE W OKRESIE GDY 

TEMPERATURY SĄ WYSOKIE. 

c. Studenci muszą przebywać w prosektorium w czystych białych fartuchach lekarskich 

okrywających miednicę z długimi rękawami.  

 

2. HIGIENY RĄK 

a. Podczas zajęć w prosektorium  kontakt z preparatami lub zwłokami jest możliwy tylko 

gdy student posiada na dłoniach jednorazowe rękawice diagnostyczne lub medyczne 

b. Ręce osób uczestniczących w zajęciach muszą być czyste o krótkich, nielakierowanych 

paznokciach, bez biżuterii. 

c. Bezwzględnie zakazane jest dotykanie klamek i innych sprzętów rękawiczkami 

używanymi podczas ćwiczeń z preparatami. 

d. Po zakończeniu zajęć ZAWSZE należy wymyć dłonie wodą z mydłem. 

 

3. PREPARACJI 

a. Przed rozpoczęciem preparacji studenci muszą przejść ustne szkolenie z BHP 

preparacji przeprowadzone przez prowadzącego zajęcia. 

b. Podczas preparacji student nie może samodzielnie zmieniać ostrzy skalpeli. 

c. W przypadku zranienia, zakłucia, zacięcia narzędziami preparacyjnymi lub zachlapania 

oczu płynami należy natychmiast zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia.  
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! Oczy należy przepłukać dużą ilością wody i niezwłocznie zgłosić się na ostry 

dyżur okulistyczny po zgłoszeniu w/w faktu Pracownikowi Zakładu i wypełnieniu 

karty zdarzenia medycznego zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Medycznego (druki dostępne są w sekretariacie Zakładu). 

! Ranę skóry/tkanek należy przemyć wodą z mydłem i następnie po ocenie 

stopnia uszkodzenia tkanek wdrożyć odpowiednie postępowanie. W przypadku 

zagrożenia wystąpienia zagrożenia transmisji wirusowej (WZW, HIV) należy po 

zgłoszeniu zdarzenia wypełnić odpowiednią kartę zdarzenia medycznego 

zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMED. 

 

4. SEGREGACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH 

Zgodnie z Procedurą Gospodarki Odpadami Medycznymi w Jednostkach 

Organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu należy postępować  

według zasady selektywnej segregacji odpadów medycznych: 

              - części ciała i organy – pojemniki lub worki - kolor czerwony - kod 18 01 02 

- ostre końcówki i krawędzie np. igły, skalpele – pojemniki odporne na przekłucia 

bądź przecięcia - kolor czerwony – kod 18 01 03 

- odpady (inne niż ostre końcówki i krawędzie ) zanieczyszczone krwią, wydalinami, 

wydzielinami np.: rękawiczki diagnostyczne i ochronne, gaziki, fartuchy flizelinowe, 

maski ochronne, odzież ochronna, worki foliowe po transporcie zanieczyszczone - 

pojemniki lub worki - kolor czerwony - kod 18 01 03 

- chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne np. 

Zużyte rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne: formaldehyd, ksylen, formalina; 

materiały wybuchowe i łatwopalne: alkohole i benzyna; przeterminowane środki 

dezynfekcyjne) - pojemniki lub worki - kolor żółty – kod 18 01 06 

 - odpady inne m. In.: nieskażona lignina, ręczniki papierowe, prześcieradła papierowe 

jednorazowe oraz  opakowania papierowe - pojemniki lub worki - kolor niebieski – 

kod 18 01 04 

 

5. INNE 

a. Kategorycznie zabrania się badania smakiem i węchem jakichkolwiek substancji i 

roztworów.   

b. Należy pamiętać, że podczas zajęć w Prosektorium na szczególne niebezpieczeństwo 

narażone są oczy, dlatego w sytuacjach zwiększonego zagrożenia należy stosować 

okulary ochronne. 
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SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym  

roku akademickiego  2022/2023. 

UWAGA: Zalecenia mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej 

             PAMIĘTAJMY!         

SZCZEPIENIE NIE ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU  

BYCIA ODPOWIEDZIALNYM ZA SIEBIE I INNYCH 

ORAZ PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH ZASAD BHP 

W TYM STOSOWANIA MEDYCZNYCH MASEK OCHRONNYCH 

 

I. Zalecenia ogólne 

•    Należy unikać gromadzenia się  studentów w szatniach, na korytarzach i innych miejscach 

ogólnodostępnych.  

•    Zaleca się przestrzeganie dystansu społecznego.  

•    Zaleca się zakrywanie ust i nosa maską co najmniej chirurgiczną, w budynkach na terenie Uczelni.  

•    Zaleca się okresowe wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia: w ciągu zajęć, w 

przerwach pomiędzy zajęciami, w czasie wolnym od zajęć. 

•    W czasie przerw obowiązuje bezwzględny zakaz grupowego spożywania posiłków. 

•    Należy zadbać o dezynfekcję powierzchni kontaktowych na salach dydaktycznych, po zajęciach 

każdej kolejnej grupy, przy użyciu środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu. 

•    Do zajęć mogą przystąpić osoby zdrowe, niewykazujące objawów choroby zakaźnej, takich jak: 

podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle 

w klatce piersiowej, biegunka i aktualnie nie stosują leków przeciwgorączkowych i/lub p/zapalnych z 

powodu gorączki i/lub infekcji. 

UWAGA: KAŻDA OSOBA PREZENTUJĄCA WYŻEJ WYMIENIONE OBJAWY MA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ 

UDZIAŁU W ZAJĘCIACH   

Studenci nie respektujący zaleceń epidemiologicznych nie mogą brać udziału w zajęciach 

dydaktycznych. 

 


