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ZASADY BHP W PRACOWNI LEKU RECEPTUROWEGO 

KATEDRY I ZAKŁADU TECHNOLOGII POSTACI LEKU (KiZTPL)  

 

 

Zasady ogólne 

1. Przystąpienie do zajęć jest możliwe dopiero po odbyciu i zaliczeniu kursu on-line UMP-
COVID 19. 

2. Studenci są zobowiązani do przestrzegania zasad związanych z zagrożeniem 
epidemiologicznym SARS – CoV-2, przedstawionych w załączniku do zarządzenia rektora 
nr 104/20 z dnia 17 września 2020 r. 

3. W pracowni mogą przebywać studenci jedynie w obecności pracownika katedry. 

4. W pracowni należy obowiązkowo nałożyć fartuch ochronny. 

5. W pracowni nie wolno spożywać posiłków, pić napojów, żuć gumy oraz używać telefonów 
komórkowych.  Na terenie KiZTPL obowiązuje zakaz palenia papierosów, w tym e-
papierosów. 

6. Wyznaczony na początku ćwiczeń przez asystenta student-dyżurny jest odpowiedzialny 
za utrzymanie i pozostawienie miejsc pracy studentów w porządku i czystości. 

7. Studenci cierpiący na choroby (np. alergia), których nasilenie może być efektem 
prowadzenia niektórych czynności w czasie ćwiczeń  powinni poinformować o tym fakcie 
przed rozpoczęciem ćwiczeń.  

Zasady szczegółowe 

1. Na salę ćwiczeń  nie wolno wnosić żadnych przedmiotów nie związanych z przebiegiem 
zajęć. Plecaki, torby, telefony komórkowe itp. należy umieścić w szafkach przy sali im. B. 
Koskowskiego. Zasady korzystania z szafek podaje oddzielny regulamin. 

2. Wykonywanie ćwiczeń może nastąpić jedynie na polecenie prowadzącego ćwiczenia i pod 
jego nadzorem. 

3. Substancje należy pobierać czystą łyżeczką, naczynie zamknąć korkiem i niezwłocznie 
odstawić na miejsce. 

4. Bez polecenia prowadzącego ćwiczenia nie wolno smakować i wąchać substancji  i 
preparatów. 

5. Nie wolno pozostawiać żadnych substancji i preparatów w naczyniach bez etykiet lub 
opisów. 

6. Nie wolno wrzucać do kosza na śmieci  żadnych substancji i preparatów, lecz zdawać je 
pracownikom katedry. 

7. Nie wolno żadnych substancji i preparatów wynosić poza pracownię. 

8. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z płytkami grzejnymi, wrzącymi 
łaźniami wodnymi i substancjami należącymi do wykazu A (bardzo silnie działające). 

9. Nie wolno przebywać w pomieszczeniach, w których włączone są lampy UV. 

10. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić ten fakt prowadzącemu 
zajęcia.  

Pobrane na początku zajęć naczynia szklane i ceramiczne należy zdać po zaliczeniu ćwiczeń w 
stanie czystym i nieuszkodzonym. 


