Zarządzenie nr 5/9/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie: określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim
2020/2021 oraz korzystania z infrastruktury Uczelni w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z poźn. zm.), w związku z podjęciem
decyzji o prowadzeniu w roku akademickim 2020/2021 zajęć dydaktycznych w Akademii
w formie tradycyjnej, zarządzam co następuje:

§1
W roku akademickim 2020/2021 wszelkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na terenie
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach realizowane są
z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
§2
W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących COVID-19 (m.in. kaszel, podwyższona temperatura, duszności, trudności w
oddychaniu, itp.), nieobjęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych oraz
nieprzebywające z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, a także
osoby, które w okresie 10 dni przed zajęciami nie miały kontaktu z osobą zarażoną
SARS-CoV-2 lub przebywającą na kwarantannie. Takie same wymagania dotyczą osób
korzystających z infrastruktury Akademii.
§3
Wszelkie osoby biorące udział w zajęciach lub korzystające z infrastruktury Akademii
zobowiązane są do przestrzegania warunków przebywania na terenie Akademii określonych
odrębnym zarządzeniem.
§4
1. Na wniosek nauczyciela akademickiego, studenta, doktoranta lub innej osoby
uprawnionej, Rektor może wyrazić zgodę na indywidualne korzystanie z infrastruktury
uczelni.
2. Wnioski mogą być składane pisemnie, telefonicznie lub ustnie w portierni lub
w Informacji.
3. Udostępnienie w portierni lub w Informacji klucza do pomieszczenia, w którym
znajduje się infrastruktura uważa się za wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1.

4. Korzystanie z infrastruktury Akademii (sale z instrumentami) może być jednorazowo
zaplanowane na nie więcej niż 2 godziny, a w przypadku dostępności sal przedłużone
w miarę możliwości.
§5
1. Podczas zajęć dydaktycznych należy przestrzegać m.in. następujących zasad:
a) przed wejściem do sali dydaktycznej należy zdezynfekować ręce płynem
udostępnionym przez Akademię przy drzwiach wejściowych do uczelni,
b) należy korzystać z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów
niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć,
c) należy dezynfekować przedmioty używane wspólnie, jeżeli nie są to materiały
jednorazowe, za pomocą środków udostępnionych przez Akademię,
d) nie pożyczać przedmiotów innych uczestników zajęć,
e) zachowywać między sobą dystans co najmniej 2 metry – zarówno podczas zajęć,
jak i czekając na wejście na zajęcia,
f) jeżeli nie jest to konieczne, nie należy zamykać drzwi do sali dydaktycznej i innych
pomieszczeń. Jeżeli jest konieczne otwarcie drzwi, należy korzystać z
udostępnionych środków, zabezpieczyć się podczas otwierania drzwi, a następnie
zdezynfekować ręce,
g) zgłaszać do Biura Rektora pod nr tel. 32 77 92 111 każde niepokojące objawy
występujące u uczestnika zajęć lub osoby prowadzącej zajęcia,
h) przestrzegać dodatkowych zasad korzystania z sali dydaktycznej, jeżeli zasady te
zostały udostępnione przed salą lub wewnątrz sali,
i) przestrzegać wszelkich dodatkowych wytycznych wprowadzonych w Akademii
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest dodatkowo do:
a. przewietrzenia sali przez co najmniej 10 minut - nie rzadziej niż co godzinę
w trakcie zajęć/korzystania z sali oraz po każdych zakończonych zajęciach,
b. zgłaszania po zakończonych zajęciach pracownikowi Akademii konieczności
wykonania dezynfekcji sali,
c. niedopuszczenia osób postronnych do przebywania w sali dydaktycznej podczas
prowadzonych zajęć.
3. Powyższe zasady i wytyczne mogą zostać w każdej chwili rozszerzone o kolejne
obowiązki lub obostrzenia, jeżeli będzie to konieczne w celu zapobiegania i
przeciwdziałania COVID-19.
§6
1. W przypadku zaobserwowania przez uczestnika zajęć dydaktycznych lub
prowadzącego te zajęcia objawów wskazujących na ewentualne zakażenie COVID-19,
wskazana jest rezygnacja przez tę osobę z udziału w zajęciach i natychmiastowe
zgłoszenie tego faktu do Biura Rektora pod nr tel. 32 77 92 111 wraz z podaniem danych
tej osoby oraz osób, z którymi się kontaktowała. Osoba taka zobowiązana jest
natychmiast opuścić teren Akademii (jeżeli nie wymaga pomocy Państwowego
Ratownictwa Medycznego) lub udać się do wydzielonego na terenie Akademii

pomieszczenia nr 205, znajdującego się w budynku głównym uczelni (izolatka), w
którym to pomieszczeniu przebywać będzie do momentu opuszczenia Akademii.
2. Pracownik Akademii lub osoba wskazana w ust. 1 niezwłocznie informują właściwą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Dalsze postępowanie uzależnione jest od
wytycznych w/w stacji sanitarno-epidemiologicznej.
3. Bezpośrednio po stwierdzeniu przebywania na terenie Akademii osoby podejrzewanej
o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 ustala się pomieszczenia, w których
przebywała ta osoba, celem niezwłocznego ich przewietrzenia i zdezynfekowania
powierzchni dotykowych i wdraża się dodatkowe procedury zgodnie z zaleceniami
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. W przypadku stwierdzenia u osoby, która brała udział w zajęciach zakażenia SARSCoV-2 lub kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2 osoba chora ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Biuro Rektora pod nr tel. 32 77 92 111.
§7
Zasady wskazane w § 5 jak i procedurę wskazaną w § 6 stosuje się odpowiednio do
osób korzystających z infrastruktury Akademii.
§8
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
2. Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie nr 5/5/2020 Rektora
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w sprawie: wznowienia niektórych
zajęć w siedzibie Akademii, zasad indywidualnego korzystania z infrastruktury
Akademii oraz ustalenia warunków realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury
zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział
oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni, a także zmiany zarządzenia nr
3/5/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z
dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: zmiany terminu sesji zaliczeniowej w roku
akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych oraz sposobu
przeprowadzania zaliczeń, egzaminów semestralnych oraz egzaminów dyplomowych.

Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
(-) prof. dr hab. Władysław Szymański

