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Zarządzenie nr 3/2020
Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
z dnia 23 marca 2020 r.
zmieniające Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród członków społeczności Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50-51 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm), a także § 8 ust. 3 pkt 3 i 28 Statutu Wszechnicy
Świętokrzyskiej, a także w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491),
w związku rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przedłuża się czasowe
zawieszenie funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia 2020 r. włącznie.
2. Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych uczelni oraz obowiązki realizowane przez
poszczególne grupy pracownicze, o których mowa w Zarządzeniu nr 2/2020 Rektora
Wszechnicy Świętokrzyskiej z dnia 13 marca 2020 r., zostają utrzymane w mocy.
§2
1. Odwołuje się zajęcia dydaktyczne zaplanowane na 27-29 marca 2020 r. oraz 3-5
kwietnia 2020 r.
2. Dodatkowe terminy zjazdów ustalone zostaną po zakończeniu czasowego zawieszenia
funkcjonowania uczelni.
3. W okresie zawieszenia działalności uczelni zaleca się nauczycielom akademickim
przygotowywanie i przekazywanie za pośrednictwem Wirtualnego dziekanatu materiałów
dydaktycznych do zajęć przewidzianych w harmonogramach odwołanych zjazdów, które
posłużą w procesie samokształcenia studentów.
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§3
1. Przypomina się wszystkim członkom społeczności akademickiej o obowiązku informowania o:
1) podejrzeniu lub stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym
hospitalizacji,
2) objęciu ich kwarantanną domową,
3) objęciu ich obserwacją sanitarną,
zgodnie z zasadami ustalonymi w § 4 Zarządzenia nr 2/2020 Rektora Wszechnicy
Świętokrzyskiej z dnia 13 marca 2020 r.
2. Niezmiennie rekomenduje się stosowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
umieszczonych na stronie internetowej https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sarscov-2-zalecenia, a także bezwzględne przestrzeganie zasad zapobiegawczych, które istotnie
wpływają na ograniczenie ryzyka zakażenia, przedstawianych na stronie internetowej
Ministerstwa Zdrowia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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