Zarządzenie nr 6/9/2020
Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie: określenia zasad przebywania na terenie Akademii wprowadzanych
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.), zarządzam co następuje:

§1
Na terenie Akademii mogą przebywać 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 pobytem na terenie Akademii nie miały kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2 lub
przebywającą na kwarantannie.
§2
1. Po wejściu do budynku Akademii każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
Środek do dezynfekcji zapewniony zostaje przez Akademię i znajduje się przy drzwiach
wejściowych do budynku.
2. Ponadto każda osoba przebywająca na terenie Akademii zobowiązana jest stosować się
do wszelkich bieżących zaleceń i wytycznych władz Akademii, a w szczególności:
a) mieć zakryte usta i nos za pomocą maseczki jednorazowego lub wielokrotnego
użytku, przyłbicy lub w inny sposób,
b) zachowywać bezpieczny dystans społeczny pomiędzy innymi osobami, wynoszący
co najmniej 2 metry odstępu,
c) przestrzegać ograniczeń w korzystaniu z wind i toalet oraz innych pomieszczeń,
znajdujących się na drzwiach do tych pomieszczeń,
d) zgłaszać do Biura Rektora pod nr tel. 32 77 92 111 każde niepokojące objawy
występujące u osoby przebywającej na terenie Akademii.
3. W każdej chwili mogą zostać wprowadzone dodatkowe obowiązki lub wytyczne jeżeli
będzie to konieczne w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID–19.
§3
W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego zaleca się załatwianie wszelkich spraw
administracyjnych za pośrednictwem komunikacji telefonicznej lub mailowej.
§4
1. Jeżeli osoba przebywająca na terenie Akademii wykazuje niepokojące objawy choroby
zakaźnej, należy niezwłocznie zawiadomić o tym Biuro 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.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

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

