Zarządzenie Nr 61/2020
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
z dnia 23 października 2020 roku
w sprawie Wytycznych dotyczących postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, odbywania kwarantanny lub kontaktu z osobą poddaną
kwarantannie
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r., poz. 85 z późn. zm.) zarządza się,
co następuje:

1.

§1
Pracownik, student, słuchacz studiów podyplomowych PWSZ w Elblągu jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować kierownika jednostki organizacyjnej telefonicznie lub
mailowo o potwierdzeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub odbywaniu kwarantanny.

2.

Kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje Kierownikowi Działu Osobowego
informacje opisane w ust. 1.

3.

Kierownik Działu Osobowego, po uzgodnieniu z Prorektorem ds. Organizacyjnych
i Naukowych, przekazuje na żądanie stacji sanitarno-epidemiologicznej wykaz kontaktów
służbowych pracownika lub studenta, u którego potwierdzono zakażenie wirusem.

4.

Kierownik Działu Osobowego przygotowuje syntetyczną informację o liczbie zakażonych
i poddanych kwarantannie, którą przekazuje Prorektorowi ds. Organizacyjnych
i Naukowych.

5.

Pracownik, student lub słuchacz studiów podyplomowych który otrzymał informację
o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, a nie został jeszcze skierowany na izolację, do czasu
wyjaśnienia sprawy ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, poddaje się samoizolacji.
Ponadto powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ.

6.

Pracownicy oraz studenci i słuchacze studiów podyplomowych, którzy mieli kontakt
z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 stosują się do wytycznych stacji sanitarnoepidemiologicznej.

7.

Pracownik poddany kwarantannie, może świadczyć pracę w trybie zdalnym, na zasadach
określonych w Procedurze postępowania w przypadku kwarantanny lub izolacji
pracownika PWSZ w Elblągu z powodu COVID-19 (https://pwsz.elblag.pl/covid-19.html).
W przypadku nauczyciela akademickiego zgodę na zdalne prowadzenie zajęć wydaje,
w imieniu Rektora, Dyrektor Instytutu.

8.

Pracownicy, studenci i słuchacze studiów podyplomowych, którzy mieli kontakt z osobą
poddaną kwarantannie, powinni skontaktować się z lekarzem POZ.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni

